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Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 2/1961 

Kungl. Örlogsmannasällskapet höll tisdagen den 31 januari 1961 
extra sammanträde på Kungl. Sjökrigsskolan, Näsby slott, i närvaro 
av 16 hedersledamöter, 66 arbetande och 9 korresponderande leela
möter samt 25 inbjudna gäster från statsförvaltning, riksdag, kom
mitteer och utredningar samt press. 

(Utdrag ur protokoll). 

l. H öll ledamoten, kommendören A!?e Lindemalm, föredrag över 
ämnet "Marinen i ril?sförsvaret under 1960-tald'. 

2. Visades nyupptagen film över Repslagarbanan vid Karlskrona 
örlogsvarv. 

Sammantr~iclet avslutades med supe och samkväm. 

Karlskrona elen 9 feb ruari l 961. 

L. RUDLING. 
Sckrererarc. 

15 
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Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 3/1961 
Ordinarie sammaui1'Öde den 8 februari 1961. 

(Utdrag ur protokoll ). 

l. Valel es till föredragande i vetenskapsgrenen stridslednings
och förbindelseväsende för år 1961 ledamoten von Döbeln med leda
moten Låftman som suppleant. 

2. Medgav Säll skapet att ledamoten M,almqvist erhöll uppskov 
med inlämnande av årsberätte lse i organisation och förva ltn ing (av 
seende år 1960) till oktober månads utgång 1961. 

Medgav Sällskapet att ledamoten Berggren erhöll uppskov med in
lämnande av årsber~ittelse i strids lednings- och förbindelseväsende 
(avseende år 1960) till elen 4 april 1961. 

3. Anm~llcl e sekreteraren ti ll Säll skapet inlämnat förslag ti ll stad 
geäncl ring avseende sättet för inval av heders- och korresponde ranci C' 
ledamöter. 

Sällskapet överlämnade jämlikt stadgarna § 43 det in lämnade för
slaget till Beredningsutskottet för avgivande av skriftligt utlåtande. 

4. Lämnade ledamoten B ergclin orientering :mg "Aktuellt om Ör· 
logsvarvets omorganisation". 

Karlskrona elen 2 mars 1961. 

L. RUDLING. 
Sck retc ra re. 
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Sambandstjänstens dilemma 

] 11 tri:idcsanförande i f{ÖS 

Av ledamoten C . M. von DöBELN 

Det iir ett kint fakt um, att el en tekn iska utvecklingen fortskrid er i 
ett ständigt ökat tempo. Inga tecken tyder på att en ändring i detta 
avseende skull e va ra att vänta inom överskådlig framti d. A llt oftare 
stii !J s v i inför problemet, hur vi ska ll kunna hänga med i elen snab
ba utvecklingstakten och så gott sig göra låte r Övervinna de svårig
heter, som skapas a v begränsade res u r se r och som i r högst påtagliga 
inom sambanelstjänsten liksom annorstä des. 

Problemet har två sidor , intimt för knippade med varandra men 
ändå i många avseenden väsensskilda, nämligen elen materiella och 
elen personella . Var och en av dessa inrymmer t illräckligt många 
frågeställ ningar för att ge stoff ti ll en längre utredning. Detta an
förande ska ll dock begr~insas till att huvudsakligen beröra vissa 
problem av personell natur och då främst utbildnings- och kommen
deringsfrågor för flotta ns sambandsoff icerare. 

Det har i många olika sammanh ang diskuterats huruvida sam
banelstjänsten inom flottan i kombination med stridsledningstjänst bor
de utgöra en särskild vapentj ~in st och som sådan i alla avseenden li k
stä lld med de Övriga. Det fi nn s många argument både för och emot en 
sådan ordn ing. Det sta rkaste skä let för har ansetts va1·a att man 
cliirmecl bättre än nu skulle kunna ti llgodose behovet av specialisering 
på ett tidigt stadium och tillförsäkra sambandstjänsten en kategori 
office rare. som gavs fö rutsättningar att ve rka inom cl enn a t jänste
gr en, därför att deras inriktning fr?tn början var klar och entydig. 
M o t ett elylikt arrangemang ta lar bland an na t det förhållandet, att 
sambanclstjiinsten och i ~innu högre grad stridsledningstjänsten om
bord kr ä ve r större mognad och erfarenhet än flertalet övriga b datt · 
ningar för off icerare i åren mellan vapenoff icersskolan och sjökrigs
högskolan . Det är ett önskemål. att såväl signaloff iceren som 
~trid s l edningsofficeren på större fartyg tidigare fö rvärvat viss er
tarenhet såsom tjänstegrenschef i en ren vapentjänst. 
.. Visserligen kan man konstatera , att clct ur kunskapssynpunkt inte 
ar. särskil t svårt att sätta sig in i den rent rutinmässiga sambands
t]ansten. Men signalofficeren ombord riskerar oftare än andra tjiins ·-
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tegrenschefer att komma i besvärliga konfliktsituationer, där det 

krävs erfarenhet och omdöme, och som kan bestå i att väl ja 

mellan att bryta mot fastställda reglementen eller mot givna order. 

Det kan förefalla egendomligt, att sådana situtationer uppstår, men 
förhållandet har sin förk laring i att elen snabba utvecklingen inon1 

det sambanelstekniska området egentligen skulle kräva en kantinuer 

lig anpassning av reglementen och föreskrifter, som ej av prakti ska 

skäl låter sig göra och att dessa, för att e i behöva ändras för ofta 
måste utformas så, att de inom vissa grän~er kan ges olika tolknin n. 

i olika situationer. Detta har i sin tur medfört, att sambanclstjänste~ 
blivit svårti llgänglig för elen oinvigde och att elen haft svårt att na 

den stadga. som präglar Övriga tjänstegrenar. Det krävs av signal 

off iceren en hög grad av pondus, såvä l uppåt som nedåt, och detta 

motiverar, att han bör ti llhöra de äldre och erfarnare bland tjänste 

grenschefer och komm enderade officerare ombord och inte som nu 

ofta är fallet vara en av de yngsta . Det är ingen tvekan om, at t 
detta i viss mån gränsar till önsketänkande och det är därför an 

ge läget att betona, att om dessa synpunkter av olika skäl icke kan 

beak·:tas, så ställs väsentligt ökade krav på vederbörande fartygs

chefer såsom kunniga rådgivare och moraliska stöd för sina ung" 
signalof ficera re. 

Det är min personliga uppfattning, att det inte är nöd vänelig-t el
ler ens önskvärt att i dagens läge vidtaga en så drastisk åtgärd son1 

att skapa en ny vapentjänst för att tillgodose kravet på specialut
bildning för sambands- och stridsledningsofficerare i subalternoff i . 

cersbefattningar. Ticlen är ännu inte mogen för en sådan åtg~ircl och 

det är väl frågan om elen någonsin blir det. Marinens utveckling på 
lång sikt, enligt elen uppfattning man nu kan bilda sig, bestyrker i 

stället att sambanelstjänsten bör vara var mans egendom. Den be

gränsade spec i aliserin~t, som eventuell t kan befinnas erforcler! io· 
~ b ' 

skulle då åstadkommas genom återinförande av elen gamla förbin 
delseofficerskursen som påbyggnad på vapenofficersskol an. 

Det är bland en något äldre kategori officerare. nämligen bland 
dem som avslutat sjökrigshögskolan, som kravet på sambands- eller 
telespecialister för tjänstgöring i staber och förvaltningar, gör sig 
starkast gäl lande . 

Därmed är emellertid icke sagt. att el en reform. som på sin ti ll 

gav sambanelstjänsten dess nuvarande ställning vid vapenofficers
skolan, haft enbart gynnsamma konsekvenser. I och med att vapen-
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officersskolans utbildning i sambanclstj än st avsågs utgöra en ersätt-· 

ning för elen tidiga re form av specialutbildning, som gavs vissa offi

cerare efter genomgången vapenutbi lclning, miste man en grupp, som 
just på grund av denna spec ialutbildning hade en given hemortsrätt 

inom sambandstjänsten. Detta har haft till följd att rekryterings

unelerlaget för högre utbildning vid sjökrigsbögskolans telekurs (f . el. 

förbinde lsekurs ) minskat, vilket är så mycket mera beklagligt som 

behov et av tekni skt utbild ade officera re icke minst inom det tele

tekniska området tenderar att öka. 
Detta förhållande har skapat a llva rliga bekymmer för sambands

tjänsten. Tidigare kund e de olika befattningarna inom den högre 

sambane1st j än sten delas upp i två kategorier, en för stabsutbildade 

officerare och en för tekniska officerare. En sådan uppdelning är 

icke längre adekvat. T ekniken har fått en sådan dominerande be
tydelse, att man numera måste anse a1la här ifrågavarande befatt

ningar avseelda för tekniska off icerare i första hand. Det kan all

varligt ifrågasä ttas, om en off icer med stabsutbildning uppfyller 

erford erliga kompetenskrav för någon enda befattning inom elen högre 

sambandstjänsten. Det råder visserligen ingen tvekan om, att en stor 

del av samband st jänsten är av stabsm~iss i g karaktär, men elen är 

sällan renodlat stabsmässig. Man hör i detta sammanhang ha klart 
för sig, att även de tekni ska kurserna vid sjökrigshögskolan inrym

mer en gedigen stabsutbi lclning, som icke står stabskursens långt 

efte r och som i varje fall ;ir fullt tillräcklig. Denna fråga st räcket· 

sig långt utanför sambanelstjänsten och det skulle inte förvåna, om 
man snart nog f inner elen nuvarande stabskursen otidsenlig och 

tvingas stöpa om den med avsevärd utökning och fördjupning av 

ämnet "tillämpad teknik", så att elen stabsutbildade off iceren i fram

ticlen komm er att kunna hänföras till den ny ;:c kategori, som bör j ar 
skymta i olika sammanh ang uneler begreppet teknisk stabsofficer. 

Men hur man än anpassar utbildningsplanerna till tidens krav, så 

blir det dock inget resu ltat. om man inte kan få fram tillräckligt 
många elever till kurserna ifråga. Och rl ett;:c är sambanclstj ~in stens 

största bekymmer för närva rande. Det f inns inte tillräckligt många 
officerare medutbildning för befattninga r inom elen högre sambanels

tjänsten och än mindre finns det några reserver att ta till i nödsitua

tioner. Detta förhållande, som inte ii r någon nyhet. har tidvis med
fört skrämmande konsekvenser. Som exempel kan nämnas, att en av 

nyckelbefattningarna, assi stenten vid marin stabens signaltjän stavclel-



mng. unel er en fyraårsperiod å ren 1957- 60 varit vakant i nästan 
ett å r och unel er åters tående t id haft fyra olika innehavare. D en 
skada, som härigenom åsamkats marinens sambandstj~inst såväl in
ternt som externt, kan varken mätas eller uppskattas, men ty v ~i r · · 
m åste man konstatera , att det kommer att krävas lång tid för å ter
hämtning. 

D et finns ingen patentmedi cin att ta till fö;· att bota den aku t;1 

bri sten p?t officerare. M en man har ett bestämt intryck av att sam
bandstjiin sten blivit hårdare drabbad av de olyckliga omständighc: 
terna än övriga tjänster. Vadman fö r ma rinens bästa kan önska och 
hoppas på är ändrade uttagn ingsno rmer till de högre kursern a vid 
sjökr igshögskolan. V i behöver flera officerare med högre tekni sk u t 
bildning och därvid främ st teletekn iker, som måste tas på bekostnad 
av de rena stabsoff icerarna i medv etande om att en eventuell brist 
på stabsofficera re såväl inom marin en som t. ex. för befattninga r 
i den nya gem ensamma försvarsstaben , mycket väl kan fy llas med 
tekniker med lämpliga person liga kvalifikationer , men att en brist 
på tekniker endast i ytterliga undantagsfall kan fy ll as med enbar L 
stabsutbildade offi cerare. 

För att verkligen kunna :tstadkomm a en ändring t ill det bätt rL 
kr~ivs emellertid något, som ofta visat sig svårare än allt annat, näm
ligen att övervinna gamla fördomar. Det har länge ansetts finare att 
gå stabskurs än teknisk kurs vid sjökrigshögskolan. Anl edningarna 
härtill kan vara många; stabsoff icerarna har kansk e fått trevligare 
kommenderingar, flera sjökommend eringar, bättre befordringsutsik
ter etc. JVlen om detta är orsaken, så måste det bli en ändring. D et 
är trots allt ett faktum, att de tekni ska kurserna av idag är betyd ligt 
mera h-;ivancle än stabskursen, och vi ha r anledning förmoda, an 
den nuva rande skillnaden i detta avseende kommer att bestå så hingc 
inga radikala ändringar av kursplanerna sker. Om inte de gam la 
förelomarna låter sig bemästras på annat sätt, så återstår bara at t 
antingen avskaffa stabskursen eller göra el en betydligt mera tekniskt 
inriktad iin nu. D essvärre kommer s;ikerligen den nya gemensamrna 
krigshögskolan att inkräkta på marin ens handlingsf rihet, vilket dock 
i v iss utsträckning kan kompenseras av att utvecklingstendensen :ir 
densamma inom alla tre försvarsgrenarna. 

U tbildningen och uttagningen till denna iir emellertid icke allena 
saliggörande. T det långa loppet betyder den genom praktisk tjänsi 
förvärvade erfarenheten min st lika mycket och det blir a ll tmer up-

215 

enbart, att v1 1 stcirre utsträckning ~in hittills måste tillämpa lång
~idskommencleringar i de flesta kvalificerade b~ fattningar i s:~ber 
och förvaltnin gar . D et var tidigare ett talesatt, att det fo:,·sta 
året i en ny tjänst var ett läroår, och att man seelan kunde _boqa 
göra nytta. D en nöd väneliga lirotiden ä r _nume_ra ofta m~cke~ lar1gre 
.. 

11 
ett år och fö r att ny ttotiden skall stå 1 n m hg proportlon t1ll la ro

~iden krävs väsent ligt längre kommenderingstid än el en gängse 
z- 3 år. 

}\ven om detta resonemang fö rts med utgångspunkt från marinens 
interna intressen, så måste det slutligen betonas, att svårigheter av 
denna art kan ha betydande konsekvenser även utanför marinen, 
inte min st i dessa ticler då samverkan inom krigsmakten och inom 
totalförsvaret i sin helhet alltmer framstå r som en absolut nödvän
dighet. Detta gör en förbiittring av rådande förhållanden desto mera 
angel ä gen. 
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Marinen i riksförsvaret under 1960- talet 

(Några prob!enL, synpunhter och försöh till slutsatser) 

Föredrag vid Kungl. Örlogsmannasällshapets samma11träde på 
K. Sjöhigssholan den 31 januari 1961. 

Av ledamoten ÅK E LINDEMA L M 

I detta föredrag kommer huvudvikten att läggas på att söka fram
ställa och granska de fö rhållanden, som kommer att påverka ma
rinen under 60-talet och de viktigare problem som kan komma att 
möta. Min avsikt är däremot inte att söka ge några recept på hur 
dessa problem bör lösas . 

FöRUTSÄTTNINGAR 

D et utrilles- och m-ilitär politisha läget har inte förb~ittrats uneler de 
senaste åren. Det verkar även som om den osäkra utrikespolitiska 
situationen skulle bli ett konstant tillstånd. Jag avser inte att be
handla detta läge särskilt utförligt men följande tendenser bör fram
hållas. 

Fortfarande råder stark spänning mellan de båda maktb locken och 
denna spänning blir särskilt markant i den maktkamp, som pågår om 
politiskt och ekonomi skt inflytande t ex inom de forna kolonialom
råelena samt inom de s k unclerutvecklade länderna. 

Låt mig här enelast peka på det jäsande Afrika med Kongo, A l
geriet och senast Etiopien som oroshärdar. I elen västra hemisfären 
har förhå llandet USA- Kuba visat, hur kommuni smen har skapat 
sig ett fotfäste inpå USA :s knutar. Det är heller inte uteslutet att 
oron i de sydamerikanska staterna kan komma att öka. 

Det är också av vikt att beakta hur FN :s möjligheter att ingripa 
på sistone minskats. Motsättningarna inom FN - tydligt demonst
rerade vid elen ryske regeringschefens uppträdande där och uneler 
hela Kongokrisen - har ökat. Den strävan som de västliga stor
makterna tidigare haft att sköta de känsligare problemen inom sin 
utrikespolitik via FN har idag försvårats. Upptagandet i FN av ett 
flertal stater med bristande inrikespolitisk jämvikt och osäker 
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hemortsrätt i ideologiskt avseende har medfört, att den tidigare Över
vikten för västmakterna in om FN nu reducerats. Detta kan komma 
att leda till att stormakterna söker manövrera utanför FN och att 
på så sätt ökade motsättningar uppstår som FN har små möjlig
heter att inverka på. 

I vår del av världen sbr sig kraftlinj erna i Östersjön. där man 
enelast behöver framhå ll a cle ryska uttaland en om Östersjön såsom 
ett fredens hav och i Tyskland, där Berlin-problemet fortiarande är 
akut. Finlands beroende a1r Sovjet liksom den hhda tonen från rysk 
sida mot Norge vid U Z-intermezzot visar även på stora ri skmoment. 

Det kan kanske hävdas , att den inrikespolitiska stabiliteten i vårt 
land genon1. det senaste va let något ökat. Men icke förty så inger 
~i.ven denna situation vissa betänkligheter . Det är anmärkningsvä~· t 
att elen ökade sp;in ningen i världen inte tagit sig några synliga post
tiva uttryck betr~iffande försvaret. Trots der: ryska pol itiska offen
siven resulterade sålunda 1960 års försvarskommitte i en neds!tär-
11ing1 ) av försvarsmecllen, och el e resultat, son_1 lagts ~ram av elen 
senaste opinionsundersökningen om fö rsvaret vtsar - aven om el en 
bygger på läget våren 1960, d v s före Kongokrisen ~ ocl::så_ en 
nedgång för de för försvaret positiva krafterna. De~ ar ~a_l mte 
osannolikt att detta kan bero på trötthet ell er utmattnmg mior elen 
ständigt rådande spänningen, men tenelensen som sådan är oroväckan
de och kan komma att menligt påverka rekrytering av ledande perso
nal. Förståelse för behovet av nyanskaffning av materi el och behov et 
av realistiska övningar kan också komma att minska. Det verkar också 
som om el en labila balansen i inrikespolitiken - och svårigheten för 
opposi tionspartierna att enas om ett väsentligt program - skulle in
nebära att partierna mera fiskar själar med hjälp av löftena om ohka 
förmån er in unel erv isar sina v~iljare om elen obehagltga utnkespo
litiska situationen och de krav som till fö ljd därav ställ s på försva -
ret och medborgarna. 

Det talas ofta om den snabba telu1islw utvcchlingen Det ;ir riktigt 

1) Mot detta har anförts, att det militära försva ret tvärtom skulle få en reell 
ökning (från 1960/61) av sammanlagt c:a 115 mkr under då båda år, som 
försvarsöveren skommelsen gäller, vartill dessutom skulle komma civilförsvarets 
ökni ng. Detta må visserligen vara riktigt, men i förhållande till försvarsöver
enskommelsen 1958 är det en nedskärning med 35 + 50=85 mkr. Av dessa 85 
mkr har hittill s 20 mkr avdelats för civ ilförsvaret. 
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att den i historiskt perspektiv är snabb, men den går dock, då man 

väntar på ny materiel som skall sättas i praktiskt bruk irriteranek 

långsamt och inte alls så svinel lande fort som propagandan ofta v ill 

få en att tro. - Det räcker kanske här att peka på att robotvapen

forskning hos oss började i mitten av 40-ta let efte r v ~i. rlclskrigets slut. 

Det ~ir riktigt a tt vi i dag har vissa robotvapen i prakti sk tjänst 1 

fö rsvaret - men el en all t övervägande beväpningen är fo r tfarandl 

av konventione lla typer, låt vara i vissa fall med förbättrade pres 

tanda. - Det ä r också riktigt att man i stormakternas kr igsmakter 

kommit längre, men även där utgöres huvuddelen av vapn en av fö r

l.Jättracl andra världskrigs-modell. - Som ett ex kan anges ubåts 

Jaktvapn en på en hel del jagare i stormaktsmarinerna. 

] fråga om el en tekni ska utvecklingen vill jag därför varna för de 

former av önskebnkand e, som ofta framskymtar i olika samman

hang. Ett nytt vapen eller en ny vapenbärare kommer in te fram i en 

handvändning. Det tar många å r av utvecklings- och projekterings

arbe te, innan man kommer fram till funktionssäkra komponenter och 

seel an gi.i ller det att foga ihop dessa ti ll ändam ålsenliga vapensystem . 

De vackra skisser, och entusiastiska beskrivningar över nya sådana. 

som vi ofta möter i dagspress och tidskrifter utgör kanske det mål. 

som man strävar emot, men det är inte a ll s säkert att man snabbt 

kan uppnå detta mål. I regel måste ett långvarigt arbete utföras. 

innan man når dit och det kan även hända. att man måste gå fram 

i etapper. även om man inte fr ån början varit inställ d h~irpå . I detta 

fa ll gä ller alltså att undvika perfektionism för att inte göra det bästa 

till det godas fiende. Kanske än viktigare än att satsa tillräckligt llårt 

ekonomiskt på elen tekniska utveckli ngen. För liten insats inn ebär 

att jag låser m ig i väntan på någo t som är omodernt redan då det 
kommer fram . 

Vi kommer också under 60-talet att ställas in för svåra problem 

då det gä ller avvägningen mell an kvantitet och kvalitet även i de 

mocle rniseringsobjekt, som ingår i marinp lanen. 

Det gäll er hä.r att inom begT~insade medel dels få en rimlig mo

dernitetsgracl på samt liga äldre fartyg och batteri er ti ll räcklig för 

deras åte rståe11de liv stid, dels få samma modernitet på så många en

heter som möj ligt av samma typ för att inte i onödan försvåra ut

bildning och fö relyra underh åll och servi s. Aven hiir måste vi antag 

ligen å lägga oss vissa begränsningar i det önskvärda för att uppnå 
det möjliga . 
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Av särskilt intresse torde fn'igan om !?ämladdningar bli uneler 60-

ta let . Problemet kanske bäst karakteriseras av de många frågeteck

nen. 
Kommer vi att bestämma oss fö r sådana laddningar eller ej ? När 

fattas detta bes lut ? Ha vi möjl igheter att producera någon nämnviird 

kvantitet kärnladdningar uneler 60-ta let om ett positivt beslut fattas? 

När blir som en fö ljd därav svenska kärnladdningar en försvars

poli tisk reali tet? 
Det är real istiskt att anta, att vi kommer att Överväga frågan om 

anskaffning mycket noggrant och att beslutet därför ännu kan dröj a. 

Det är också realistiskt att räkna med att vi, om beslut fattas, möter 

oförutsedela svårigheter ell er sätter in för snålt ti llmätta resurser. 

Vi måste då riikna med att vårt innehav av atomvapen in te ens mot 

slutet av 60-talet kommer at t b li effektiv t såsom ett avskräckande 

medel i maktbalansen mellan oss och en presumtiv angripare. Osä

kerheten i utv ecklingen komm er också att försvåra el en ändrade av

vägning. som - inom en given kostnadsram - måste äga rum mel

lan olika vapensystem; och framförallt kommer tidpunkten, då in

styrning mot el en nya avvägningen också bör ske, att bli mycket svår 

att bestämma. 
Alla dessa f rågeställningar är av stor betydelse för försvaret. men 

de har också stor politisk räckvidd . J ag går därför inte närmare 

in på dem här utan konstaterar enel ast att de f inn s och att de kom

mer att betyda mycket uneler 60-talet. 

Den tclmislw utvec klingen i övrigt, som blir aktu ell för marinens 

del, kommer vä l främst att innebära inpassning i krigsorganisationen 

av robotvapen av olika typer. Det är väl knappast heller sannolik:~ 

att några andra vapen än de som nu bef inner sig på projekt- och 

anskaffningsstadiet kommer att bli operat ivt användbara uneler pe

rioden. 
I flottan komm.er främst fartygsburna robotar, nya torpeder med 

förbättrade prestanda, nya ub, nya och mera svårsvepta minor. Vad 

gäller lätta fartygen kommer vi säkert att få nya framdrivningsmaski 

nerier för lätta fartyg främst gasturbiner, som ger hög gångberedskap 

och hög eff ekt inom begränsat utrymme. 

KA komm er att få de nya kanoner som nu ~ir uneler anskaffning 

samt förutom kustroboten kanske någon ny närstridsrobot fö r sina 

TÖrliga förband . 
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Vi kommer sannolikt a tt se en ny helikoptergeneration i tj än st i 
marinen. 

Det är tänkbart att bä rplanbåtar och markeffektfarkoster kan göra 
sitt inträd e och börj a provas taktiskt. Någon avgörande förändring 
kommer dessa farkoste r dock knappast att inneb~{ra uneler decenn iet . 
Vi bör a ll tså observera, att vi uneler hela 60-ta let ell er i varj e fal[ 
större delen el itrav kommer a tt få arbeta med det v i har nu och det 
som nu är uneler ans kaffn ing, modern isering ell er ombyggnad . 

.\l ågon kanske nu hinker att vi inte är framme vid marinp lan 60 
ännu. Det i1 r sant, men vi hoppas komma dit. 

1960 års fö rsvarskomm itte har unel erstrukit vikten av att effekten 
i invasionsför sva ret vidmakthålles. Kommitten har också tagit nä r
mare del av innehållet i marinplanen och studerat de ekonomi ska 
fö ru tsättninga rna för dess rea liserande. Kommitten ansluter sig t!ll 
tidigare g jorda bedömningar, att den inriktning av marinen , som an 
ges i p lanen bör ge en god grund för att bestämma det materi el h 
innehå llet i materielanskaffningsplanerna för marinen. Man ansn 
öR :s förslag om höjning av ramen 1961 / 62 med 20 mkr t illf recls
sb ll ancle. 

I statsverkspropos itionen har kommittens uttalande utnyttja ts som 
mot ive ring för en mindre höjning av marinens anslag. Detta är 
glädjand e för oss i marinen, som däri vågar se en växande insikt 
om elen betydelse en vä lbalanserad marin har i elt land med våra 
marit imt betonade försva rsproblem. 

På senare år har det förts en livlig debatt om u.tvechl-ingcn av och 
inom den m·ilitära. organisationc1·1. En tydlig tenelens har k unnat 
spåras att - så ell er så - åstad kom ma en ändring främst av den 
högsta ledn ingsorgan isat ionen men även av ledningen på regional 
n ivå. Samma a rgument har upprepats av elen ena experten efter elen 
andra och av elen ena u tredningen efter elen andra fö r en ändring. 
Bristerna i den nuvarande organisationen har understrukits , medan 
fö rdelarna ofta helt glömts bort. Det är a llmänt accepterat att elen 
utredning och undersökning- av dessa frågor som gjordes av 1958 
års Försvarsl edningskommitte uneler generalmajor Kolmodin bygger 
på sunda principer, som i en framtid måste komma att gö ra sig 
gä llande. I en militär organisation är det oklokt att gå fram för 
snabbt. Hårda ryck i organisationen medför svaghetstillstånd. Och 
n~ir i dagens debatt en tenelens f innes att vara än radikalare än elen 
n~1mn da kommitten måste en bestiimcl varning uttalas mot detta . 
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Man hör i dag många sådana uttalanden. De bygger på Önsketänkan
de och bristande sakkunskap. SålUJ:da ä r t :x det myckna talet _ OtT~ 

Sl'
·affande av försva rsg-rena rn a JCke sakhgt underbyggt. H ur v , aV . ·h • f" .. utformar oro·anisationen. m åste v1 komma 1 ag att or vapen-an o • • 11 . el l· t t tem eller grupper av samverkande saclana maste a h ,omm a_ a sys . . 1 G" t utses någon sammanh ållande myndighet s0111 ma sman . or .man m e 

det så kommer topporganisationen att behova u~byggas 1 saclan om
fattning att den blir helt arbetsod uglig. Med td~kon:sten .av clyhk~ 
målsmän är vi framme vi d någon form av ersattnmg for dagen~ 
försvar sgrenar och försva rsg renschefer.. . 

Det är inte rätt och dessutom orättvtst a tt t dag an klaga .. per~o-
lel1 för fö rsvarsgrenstänkande. V i måste erkänna, att det ar for · na . . . . l l svarsgrenarnas personal som vet mest om tak.:tk och. matene o c~ 

0111 
bäst känner de praktiska problem, som moter stndskrafterna 1 

:triclen antingen denna förs i lu ften, till sjöss eller på mark~.n . D~_n 
personal som bara uppfostras i gemens~mma sl.;:olor ell ~r t]~n stgor 
i högre staber har ofta inte mycken kansia for och kunskap om 
dessa realiteter. . . 

D et ä r också med dagens personal som el en nya orgamsatwnen skall 
tas fr am. Det går inte att byta denna personal mot någon t: elt l~Y· 
Den personalen är skolad i en viss miljö. ~en har fått en v t ss~ kar
och yrkesstolthet , faktorer som medverkar t tll st~:-~~~ oc.h mot.stancls 
kraft. F ör mycket ovederh äftigt tal om snabba foranclnngar ar d~r
för både osakligt och farligt. En viss stabilitet är däremot nytt1?t 
och stärkande för försvaret. Det är också rättvist att på tröskeln hll 
en ny era erkänna den stora betydelse som försvarsgren~rnas s.tar:~a 
och effektiva organisationer haft vid utbyggnaden av var t - r for
hållande t ill våra r esurser - mycket goda försvar . 

Om nu den högsta ledningens organisation kommer att änc1 ras , så 
kommer det att ta tid innan den funnit sin form och både Försvars
staben och försvarsoTensstaberna styrt in efter den nya kursen. Det 
är sannolikt att my~ket arbete måste läggas ner på att lösa svåri~
heter vid omorganisationen, arbete som på så sätt unelandras de :.a
sentligaste förberedelserna för vår verksamhet i krig. D essa for
hållanden gör att man inom marinen måste b gga band på sin lu s~ 
att genomföra omorganisationer av lägre ordning. . . 

För flottans del kompliceras bilelen även a v den omorgamsatwn, 
so111 kommer att ske i Kar lskrona genom tillkomsten av Karlskrona-
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va rvet AJ~ och cl e problem som utflyttningen av Stockholmsvarve
1 

ti ll M usko kommer att medföra . · 

.. D et är värt att i det ta sammanhang ~iv en fram hå lla. att vi i fort

sattmngen hoppas kun.na planera inom fixerade lwstnadsramar. Äve
1 

01;1 elen senaste försvarskommitten i det avseendet blev en besvikels: 

1:~1 g rund av elen korta plan eringsperioden, får vi hoppas, att clenn:t 

torut: attn mg fö1:. rationell uppbyggnad av fö1·svarsapparaten dock 

b 1 beha~l es . J?et ±1!1ns vissa väsentliga förde lar med ramp lanering, 

som sa llan t ramha lles . - J ag tänker då inte på de rationella för 

de la rna. som nog ordentligt anges i debatten. - Men ramtänkan del 

gör, att varje i ch~spruta måste vara medveten om att hans försla o: 

kan rymmas inom ram en för ti ll delad e medel. Han ä1· därför tvun o-c~ 
~-tt nä~- h~n ökar sina ekonomi ska krav för något vapen ell er sys;em 

~o res l a nagot som kan utgå på annat hå ll. Detta innebär fost ran ti li 
overb l1 ck och noggrann kun skap om organisationen. 

Den negativa siclan är, at t den som inte har eller vil l skaffa sio 

e 1~ så~la n kun skap och överblick helt enkelt kan låta bli att ta någr: 
nnt1atJ v. 

Nåyra. v iktiga problem 

Det är med IIU sk-isserade föru.tsättnin.r;ar s om våra problem under 

60-talet kon11n cr att få lösas. Det är inte möjligt att göra någon lång 

u?praknmg och klassif icering av dessa, men några har tyckts mi .t·. 
vascnt l!ga: och några funderingar bör knytas till dem. Låt mig börj:1 

med cle V1kt1gaste , naml1gen perso11alprob/e 111 e11 . 

Jag har inledningsvis antytt den s junkande försvarsviljan. E tt 

upprä: tl:åll a:1de av denna är regeri ngens ansvarsom råd e och j ag ska 11 

~n:e ga m pa :let prob lemet här. Det är emell ert id viktigt att komma 
1hag att bar torekomm er en v~ixe lverkan mellan sta tsmakterna och 

~len militära organisationen. Det är denna organisations renomme 

1os sm persona l - inklusive de v~irnp l iktiga- som är en väsentlig 
del av gru nd en för försvarsviljan. 

:.\t[et det iir också statsmakternas uppskattning av försvaret - och 

därmed av dess personal - som bildar en annan hörnsten . O ch den
na u ppskat!ning utåt är ganska sällsynt. 

Då det för vår politi ska må lsättning to rde vara av elen allra största 
betydelse att för svarsvi ljan hå ll s på en hög nivå borde fö rsvarets 

anseende llOJa S genom en mera positiv in ställning från statsmakter · 
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11 as sida, elj est bl ir det omöjligt att ti ll fö rsvarets fasta personalkårer 

knvta el en typ av människor, som vi behöver i ett demokratiskt land! 

:?vl ; nniskor med höga ideal , stor arbets förmå ga och med ledarbegåv

ning. 
En annan faktor, som kommer att ha betydelse, är den ökande 

levnadsstandard en i v idst räckt bemärkelse. Vi måste acceptera detta 

fö rhållande och till se, att el en persona l som ger sig in i försvaret för 

att göra försvaret till en livsuppgift ha r möjligh et-er att leva på sam

ma standard som motsvarande inkomstagare i det civi la samh~il let. 

Detta är ett faktum som vi aldrig kommer ifrån. Man kan inte forel

ra a tt idee ll a synpunkter - p likten - skall kunna kompensera bris

tande ekonomi sk trygghet och bekvämligh et, men man ka n fordra, 

att statsmakterna gör allt för att håll a y rket på en sådan nivå, att 

det blir aktat och man kan fordra att i denna strävan inte glömmes 

bort uppfostran ti ll en viss idealist isk instä llning ti ll fö rsvaret så

som ett organ för bibehåll ande av vårt sätt at t leva och vår urgamb 

fr ih et och oberoende . 
Niot denna bakgrund - rekryteringssvårigheter, obekväm t jänst 

m m i en tid av hög materiell standard - tror j ag det blir nödvän

digt att skapa en så långt mö jligt rationell fredsorgan isa tion. Det är 

inte utes lu tet att man cbrvid blir tvungen att något släppa på kra

vet att öv erensstiimmelse skall råda mellan freds- och krigsorganisa

tionen . Krigsorganisation en måste ju i vårt land sannolikt helt bygga 

på elen allmänna värnpliktens ide. 
När det gäller att få en ration ell fredsorgan isat ion , måste alltså 

regeln rätt man på varje plats ell er rättare sagt rätt kvali f ikation på 

varje befattning vara grundläggand e. Vi måste sannolikt ta till alla 

civila hj älpmedel som finn s för att på ett ekonom_isk och rationellt 

sätt uppnå detta mål. Sannol ikt i konflikt med denna strävan kom

mer att stå krav på högt utbildad teknisk personal för att få elen 

tekniska materielen att fungera vid Övningar och i beredskap fö r 

mobili sering. Denna personal kommer alltså inte att ur sträng fr eds

synpunkt kunna utnytt jas ekonomiskt. Dessa motstridiga krafter kom

mer därför att presentera svåra problem, som måste lösas. 

Den tekniska utvecklingen ställer också speciella krav på indivi

derna. Vi måste räkna med krav på en stark speciali sering och att 

antalet on1r~1clen fö r specia li sering kommer att öka. Samtidigt måste 

vi utbilda och fostra personal med förmåga till överb lick och syntes. 

Detta kommer att på verka vår syn på utbildningsorganisationen. 



Man kan då stä lla sig frågan, är vår nuvarande utbildningsfilosofi 
använclba1· ? 

Kommer nya krav på ökade kunskaper att resas i sådan utsträck 
ning att de spränger elen nuvarande utbildningsramen? Måste vi 
pröva nya metoder för att få fram personal och måste vi skapa nya 
personalkategorier för att lösa speciella uppgi fte r ? J ag tänker da 
närmast på t ex en organisation liknande elen med flygvapnets fäl t
flygare . S lutligen kan man också fråga sig om elen tekniskt utbildad,, 
personalen i vårt land kommer att räcka till för att fortfarande hå lh 
de väpnade styrkorna på en hög nivå? - I USA drar man numer:t 
de tekniska konsekvenserna av personalknappheten genom en all t 
längre driven automat ion. Ett exempel härpå ~ir S OBIC (Submari nt.· 
Integrated Contro l), en ubåtsautomatik avsedel att minska besätt
n ingsstyrkan. Vi går samma väg på DK-klassens ubåtar, där vi min:. 
kar antalet rorgängare med två genom att föra in en särskild styr 
panel, som kan betjänas av en man. Vi får antagligen lov att söka 
motsvarande lösningar även på andra områden. 

Rekryterings- och bostadsprognoser är vanskliga att ställa . V id 
slutet av 60-talet kommer de stora kurser, som utbildades under and 
ra vä rldskriget att uppnå pensionsåldern. Det blir nödvändigt att i tid 
vidtaga åtgärder för att möta elen stora avgången av främst office
rare och unelerofficerare som då inträffar. (Maximiavgången av U O 
sker 1973 med 56 st. ) 

Den materiella grund som vi nu bygger på och som utgör rätte
snöre för oss är marinplan 60. Den är också en av grunderna fö1 
60-talcts ta!?tik. Inriktningen i marinplanen är rö rlighet, spridning 
och ökad verkan av de enskilda vapnen samt ökat skyeld hos fast 
grupperade vapensystem. 

S jöstricl skra fternas uppdelning i ett f lertal smärre enheter, dell 
ökade verkan av undervattensvapnet samt tillkomsten av robotvapnet 
karakteri serar främst uvecklingen i f lottan . 

Kustart illeriet får genom til lkomsten av kustrobotförband och rör
liga spärrförband ökad rörlighet. förmåga till kraftsamling och sam
verkan med fl ottan. 

Det är denna inriktning mot rörlighet som måste vara absol ut 
grunclläggancle för en liten nations försvarsansträngningar gentemot 
elen mångfa ld anfallsformer och anfa ll sa lternativ, som kan bli aktuella 
vid elt anfa ll av en stormakt nu och inom överskådlig framtid . V åra 
största probl em tord e bli att siikersblla och utveckla rörligheten . 
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För närvarande kan man våga påståendet att denna rörlighet ~ir till
fredsställande, men det är tänkbart att elen ytterligare måste ut
vecklas, då robotvapnens träffsannolikhet även på långa höll ökar. 

Med denna tonvikt på rörlighet kommer samverkansproblemen att 
få mycket stor betydelse. Det finns i dag en tenelens att driva tesen 
om samverkan in absurdum genom att hävda ständig samverkan. Det 
verkar som om de som förkunnade denna lära ofta inte gjort klart 
för sig samverkans verkliga karaktär. 

Det är i princip riktigt att i ett land med begränsade resurser i 
förhållande till en angripare kräva elylik samverkan, men man måste 
komma ih åg följand e sats: Fö r optimal verkan måste ett vapensyste~11 
konstrueras för att bekämpa en viss bestämd typ av mål. Vaq e 
tvångsmässig inriktning av ett vapensystem mot en måltyp av annat 
slag eller utnyttj ande uneler andra operat iva fö rutsättningar innebär 
därför ett stridsekonomiskt slöseri. 

Den operativa konsekvensen blir därför att om jag ettersträvar 
allsidighet i mitt försvar, vilket alltså inneb~ir, att jag inte vill lämna 
något område, där fienden fritt kan utveckla sin kraft, så måste 
jag - i varje fall i ett maritimt försvarssystem - oftare räkna med 
växelverkan än med samverkan. Det skulle bli stridsekonomiskt och 
därmed också försvarsekonomiskt olämpligt att skapa vapensystem, 
som kan utnyttjas i alla lägen och mot alla mål. Det kommer därför 
säkerligen att även i framticlen bli riktigt att differentiera vapen 
och vapenbärare. Vapnen måste konstrueras för bekämpning av olika 
mål typer. 

Med elen utveckling, som nu är i gång kommer vi alltså att inom 
marinen behöva öka samverkan flotta-kustartilleri och marinen-
flygvapnet. Vi måste bygga upp våra staber och ledningsorgan så 
att detta kan utföras snabbt och friktionsfritt. 

En speciell aspekt utgör atomvapenfrågan. Hela vårt uppträdande 
måste ta hänsyn till denna med spridning och skydel för lednings
organen samt den rätta avvägningen mellan kraven på spridning och 
skydd. Vid avvägningen mellan dessa blir det väsentligt att tillse att 
spridningen ej drives så långt, att ledningsorganisationen i personellt 
hänseende blir för tunn. V i måste nämligen dessutom ta hänsyn till 
tillgången på ledande kvalificerad personal: en tillgång som aldrig 
kommer att vara god; särskilt som rörligheten och spridningen kom
mer att ställa ökade krav på kval i fice racl personal i de stridande 
fö rbandens direkta taktiska ledning. 

16 
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De främsta teknis /w problemen som kommer att möta oss under 
60-ta let har jag väl i princip redan antytt, då jag tecknade bakgrun. 
den. Men det kan kanske vara av värde att något mera konkret be
handla ett par områden n~1 mligen våra nya ubåtar, bä rplanbåtar och 
markeffektfarkoster samt att nämn a några ord om teleområdet. 

På ubåtsområdet har u tvecklings- och pro jekte ringsa rbetet bedri
vits med stor intensitet unel er senare å r. De olika delproblemen har 
bearbetats på olika håll i landet och et t särskilt organ, N avalkonsul t, 
som tillkomm it i samarbete mellan marin förvaltningen och vissa in
dustrier och företag, har hållit samm an p ro jektet uneler marin fÖ r· 
valtningen. 

Sålun da får elen nya u båten ett i det närma ste dropp fo rmat skrov. 
som ger min sta möjliga fartmotstånd och därmed hög pres tanda, 
ärskilt ifråga om toppfar t och manöverförmåga. 

P å motsvarande sätt har utveckling skett av styrsystem, strids
ledningsutru stning, stridsmedel o s v, t ill sam mans på ett 15-tal oli ka 
områden. 

Ifråga om framdrivningsmaskineriet pågå r utveckli ngsarbetet mecl 
ett enh etsmaskineri, som sålunda är oberoende av syretillförsel från 
luften . 

1Jtvecklingen av och inom alla dessa olika system har i stort sett 
varit lycklig, men det är klart at t med våra resurser man inte kan 
hoppas på en t ill ticlen sammanfa llande parallell utveckling av alla 
komponenterna. Det kan d ~irför bli nödvändigt att gå f ram stegvis 
genom att successivt ta i anspråk färd iga komponenter allteftersom 
de kommer f ram. - A lltså att använda samma metoder som vi all · 
tid fått göra för att t rots våra små serier håll a moderniteten hos 
våra fartyg så hög som möjligt 

När det gäller de nya fa rkostern a b~i.rplanbåtar och markeffekt · 
farkoster, är bärplanbåten genom att den redan har civila använd
ningsområden och därmed större u tvecklingsmöj ligheter redan mer 
eller mindre ett faktum. Den kan komma att an v~in d as för viss t jänst 
i flottan men är på grund av sitt stora djupgående still aliggande 
knappast aktuell vid kustartilleriet. 

Om markeffekt farkosten f inner någon civil användning, är det väl 
sannolikt att även elen kan utvecklas snabbt, men blir elen ett tl k 

slutancle mi litärt objekt och därmed belagd med hemligstämpel, kan 
det ta lång tid fö r oss att genom prov och studi er bestämma dess 
mi litära viircle. Det är därfö r viktigt att satsa kraftigt på el en, s!i 
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att vi snabbt få r ett begrepp om dess mili tära värde. V isa r den sig 
mindre lämpad i hög sjö, kan el en emellerti d komma att betyda myc
ket för snabba fö rflyttningar in omskärs och kanske därvid få stor 
betydelse för rör ligheten inom kustartilleri et. E n väsen tl i ~- fördel 
med markeffektfa rkosten är dess basoberoende och dess hoga fa rt. 

Kampen i ete rn mellan radio och radar och motmedel mot dessa 
komm er att fo rt s~1tta och öka d vikt måste läggas vid åtgärder för 
att störa fi entl iga målsökande vapen och nav igeringssys tem och sä
kerstä lla de egnas funkti on. I det fallet är marinens stri dskraft er 
lyckligt lottade, då de i sig innes luter sto ra kra ft er och sto.ra effekt
t illgånger och el å de dess u tom har mo J 11 gbeter att utnyttja reserv
metoder , som är os törbara, t c vid opti sk sikt. Men denn a kamp 
mellan medel och motm edel kräver mycket kvalificerad personal och 
en högt utvecklad s ~iket·h e t st j änst för att ve rklig effekt skall nås 
av nedlagda anst rängninga r. 

Grunden för stridsu tbildni-ngen under 60-talet är fö r kustartilleriets 
del klarlagd genom det nya F ältreglementet och kommer att fö r flot
tans del bli k la r under 1961 genom el en pågående sjötakti ska utrecl
ninaen. Det ~i r inte säkert att dessa grunder kan bli bestående för 
hel: 60-talet, men det är sannolikt att dc enelas t behöver modifieras 
mot slutet av decenni et. V i skulle därför ha rätt att se fram emot 
en säker onmd för vår striclsutbilclning. 

För flo~tans del kommer uneler 60-talct modernisering av olika 
fartygstyper att ske, och det bli r nödvändigt att vi a:·betar oss ig:enom 
de olika typerna fö r att skapa eff ektiva krigsbesättnmga r och darmed 
uppehålla krigsberedskapen. V i kan komma att möta sådana probl em 
som rustning av kryssa re och f regatter a.v olika typer. D~: krys~are 
finn s kvar i organi sationen änd a fram tdl eft er 1970, maste Vl se 
ti ll att utbildade besä ttningar finns. :Men problemet är inte lättlöst 
inom begrän sade personal- och kostnadsramar. E n sådan åtgärd kan 
därför komma att påverka andra fa rtygstypers rustningsvolym. 

Chefen fö r mari nen ha r nyligen föres lagit och genom generalorder 
har fastställt s, att vissa ~lid n.: j agar e skall kl assas som fregatter. Det 
~ir länge seelan dessa jagare va r rustade och eft er deras modernise
rin o- som in (Tå r i marinplanen kommer det att behövas en noggrann 
ge1~~mspoln i~g av dem och utbildning av erforder liga besättningar. 
Det ä r inte u teslutet att dessa krav på utbildning kan komma at t 
medföra , att vi el å måste fra m lägga förslag om en "pulse rande" 
ru stning av olika fartygstyper. M ed uttrycket "pulse rand e rustning" 
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avser jag, att :'i kan behöva skifta kraftsamlingen i fredsrustning

arna mellan oltka vapensystem: dock alltjämt med bibehållande ay 

en viss beredskap . Bland annat för att avhjä lpa olägenheter som ett 

sådant system medför att uppehålla beredskapen har vi skaffat en 

T actical T eacher, som kommer att få stor betydelse för underhål

land e takt isk utbildning både för de ordinarie skolorna, fö r de ru s

tade förbanelen och för de icke rustade förbandens ledande personal. 

J ag vill också peka på ett par specialprob lem, som måste lösas 

inom flottan för att kunna öva striclsmässigt. Det är de nya ubj akt

vapnen med styrbara och målsökande torpeder, där vi ännu inte 

har någon erfarenh et. Övningarna med robotvapnen kommer även a tt 

bli dyrbara och kostsamma, och vi mås te även här finna fo rmer. 

som gör, att vi i fred uppnår tillräckliga erfarenheter fö r att rät~ 

bedöma dessa nya vapens värde i krig och utveckla den bästa tak 

tiken. 

Vid kustartilleriet kommer under tiden främst robotvapnen men 

även de nya kanonbatterierna in i bilden. De nya jägarförbanden 

ökar också i omfattning. Vad gäller kustrobotförbanden så kommer 

det naturligtvis att bli omöjligt att öva dessa stridsmässigt från sina 

gru~_peringsplatser. Vi får inte röja dessa . Inte heller blir det möjligr 

att ova deras striclsleclningsförbinclelser med utnyttj ande av deras 

särskilda system härför. Här måste skapas någon form av realistisk 

utbildningsorganisation dels för grundläggande utbildning, dels för 

tillämpad taktisk anv~inclning . Det iir sannolikt att Tactical T eachern 

även i detta fall får stor betydelse. 

Gemensamt fö r både flottan och kustarti lleriet kommer att bli att 

övningskostnaderna sannolikt kommer att öka och därmed reses ock

så krav på en mycket noggrann planering av alla övningar för at~ 

t ill lågt pris vinna högsta effekt. 1-\. ven fredsmässigt ökar alltså kra

vet på nära samverkan . 

lY! arinen i ri!?sför svaret 

Sjöförsvarets uppgifter och 111ålsättning kommer allt framgent att 

kvarstå oförändrade. De har varit, är och kommer alltid att förbli 

a tt förhindra fientliga sjötransporter. Så länge havet fö rblir elen för-

nämsta transportvägen för de tunga transportern a kommer denna 

doktrin att gä lla . 

Denna grundläggande sanning glöms ofta bort i den allmänna dc-
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batten. l\Ian tycks ibland uppfatta SJOtorsvaret som något impro

duktivt ytförsvar, där riskerna för försvararens stridskrafter är så 

stora att de i förhå llande till elen magra vinsten förefa ller onödiga 

och därför knappast viircla att satsa på. Man förstår inte eller be

dömer inte rätt det v~ircle som transportvägen över havet har fö r 

fienden och elen stora förmån han får gratis, om vi saknar ett sjö

försvar. Det borde dock inte vara svårt för oss svenskar, som för 

vårt välstånd är absolut beroende av sjötransporter, att acceptera och 

förstå denn a grundläggande marina doktrin , som så ofta i vår egen 

historia och i världshi stori en bevisat sin livskraft och sitt värde. 

De för sjöförsvaret ljumma förstår inte heller de krav, som ställs 

på ett sjöförsvar, då det gäller att förhindra fiendens transporter. 

Dessa krav framgår direkt av el en fundamentala egenskapen hos sjö

kriget, att man där bara kan kontroll era fiendens verksamhet, om 

man är på plats, då fienden avser att utlösa någon form av aktivitet; 

utföra en transport, utlägga en minering ell er dylikt . 

Vapenutrustningen måste alltså vara allsidigt användbar och rör

lig. Den måste kunna sättas in ofta, vilket medför krav på hög be

redskap och en följd av detta krav blir i sin tur kravet på skydd i 

baserna eller på grupperingsplatsen. 

Men allsid igheten kan inte nås stridsekonomiskt med ett eller två 

vapensystem. Man är tvungen att ha ett flertal samverkande så

dana för att få elen stä ndiga pressen på fienden så att han tvingas 

vidta skyeldsåtgärder mot alla de fa ror, som kan resas i hans väg: 

anfall av f lyg och robotar, olika typer av övervattensfartyg, ubå tar, 

minor och ett starkt strandförsvar. 

Därmed ökar j ag riskerna för honom. En transpo rt över havet 

bli r en komplicerad operation och ett företag, där säkerhetsmargina

lerna mot olika type r av fa ror gör att elen även blir dyrbar. 

Det är detta grundläggande förhållande som medför, att en nation 

med t ex vårt maritima läge kan - trots ogynnsamma styrkeför

hållanden - resa mycket svåra hinder även i en överlägsen fiendes 

väg. Och konsekvensen blir alltså att ett v~il avpassa t sjöförsvar för 

oss all tid ~ir en försvarsekonomiskt riktig investering. - Men be

greppet transporter måste tas i sin mest viclstr~ick:ta betydelse - allt

så ä ven inklud erande invas ion en. Och det är inte bara denna som 

måste förhindras utan också de som fö regår och efterfö lj er själva 

Överskeppningsföretaget _ 

I debatten har man eme ll ertid en kiin sla av att det - då invasions-
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försvaret el isku teras - bara är sjä lva överskeppningsföretaget, som 
~tr aktuell t att bekämpa för vår del. lV.Ean bör då minnas, att i det 
ögonbli ck en f iende verkligen utför en sådan så har han ti ll skydd 
för detta- kanske krigsavgörand e - företag koncentrerat a ll a till 
gängliga styrkor för att så vitt möj ligt på varj e punkt och i varj ~ 
skede av operationen ha en viss säkerhetsmarginal. 

Ar mitt sjöförsvar då ail sidigt och rörligt med förmåga ti ll kraft . 
sam ling s~t har jag stora möjligheter att med fra mgång angrip;! 
fienden på någon punkt och åstadkomma störning i operationen. Och 
därmed ökar i ett avseende mina anfallsmöjligheter och hans svå
r igheter att leda sina förband. 

För den stat, som inte kan syfta så högt som att förh indra fien 
dens a lla t ransporter, återstå r alltid möjligheterna att fö rdröja dem 
och j u eff ektivare denna fördröjning sker desto längre tid finne r 
man för olika motåtgärder. 

Fiendens tra nsp orter på havet bygger på tre ko 1n ponenfc?'.' strids 
kraft er, tonnage och baser. - Dänned är oc!?så dc opemf'iva m ålen 
i sjöförsvaret definierade. - Dessa tre komponenter måste hmna be· 
kä mpas, eljest !can vårt sjöförsv ar aldn:g lösa sin primära upjJg·ift: 
at;' fönvåra fiendens f1'a 11sporter och dänned v ·inna tid . 

Låt oss nu granska haven på sjöförsvaret och dess egensiwper 
för att det skall sva ra mot elen doktrin som jag nyss försökt klar
lägga och för att det skall kunna lösa uppgiften att bebmpa de tre 
nyss nämnda komponenterna. - (J ag kommer nu inte att behandla 
vapensystem m m som i dag hör hemma i fl ygvapnet men som löser 
operat iva uppgifter i sjöförsva ret, d v s främst attack - och spa
n ings fö rbanden.) 

Va c! behöv s? - Rörlighet. K raven h~1rpå har satts höga i marin
p lanen. Snabbh eten hos de lätta förbanelen är väl tillgocloseclcl. Med 
nya maskinkonstruktioner kan vi också nå hög gångbereclskap. Bär
p lanbåtar och kanske markeffektfarkoster kommer att ytterligare öka 
snabbheten. Hos de fasta kustrobotförbanden ersä ttes rörligheten 
med gott- skydd och långa räckviddec - Rörligb eten ~i.r - om man 
unelantar kustrobotförbanden som så länge cle är fast grupperad~ 
antagligen får lov att användas med stark prioritering mot det ope
rativt fa rl igaste målet - störst hos f lygstridskrafterna under för 
utsättning att vi elispon erar ett gott bassystem. Men den är även 
mycket stor hos övriga marina vapenb~irare, motortorpedb~1tar, mo
torkanonbåtar, jagare, f regatter och ubåtar. 
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S /? yddct för ·marinens st?, idshafter är mycket gott, varigenom seg
heten och uthålligheten hos elen marina komponenten blir stor. J ag 
behöver hiir enelast peka på de stora svårigheter, som måste uppstå, 

0111 fi end en vi ll bekämpa våra lätta stridskrafter och vi tillämpar en 
rörlig bastaktik och den ammunitionsåtgång, som måste bli fö lj den , 

0111 han vill anfa lla våra mycket väl skydelade basanordningar och 
fasta ku sta rtill eristridskrafter. Där måste a-vapen utnytt jas för att 
eff ekt skall kunna nås snabbt och med riml ig insats - i varje fall 
uneler elen förutsättningen att vårt lu ftförsvar icke är uts laget. En 
sä rs k i l el form a v skydel utgör vattnet för ubåtarna. Dessas förmåga 
att dö lj a sig och därmed att uneland ra sig fientlig verkan är mycket 
stor. En hög beredskap för krig genom god mater iell och personell 
beredskap i fred gör därför detta vapen särskilt lämpat att i en 
spänd situat ion ve rka avhållande på en presumtiv fiende. När i en 
framtid även svenska ubåtat· kan fö rses med robotvapen med lång 
räckvidd kommer ubåtsvapnets avh ållande verkan att bli än mer ac
centuerad. M en elit hinner vi knappast uneler 1960-talet. 

Slutligen uppfyll er vapensystemen i sjöförsvaret uneler 1960-talet 
väl kravet på allsidighet. I lu fte n, på och under havsytan elispone
rar vi - om materielanskaffningen får en omfattning som innebär 
en anpassning mot marinplanen och en viss förstärkning av denna -
starka och svårbekämpade vapensystem. - Snabba ubåtar, goda 
ubåtsj aktresurser, sta rka övervattensstridskrafter med för 60-talet 
avpassat lu ftfö rsva r kan komma att resa väsentliga svårigheter även 
för en agg ress iv stormakt. Härtill lägges betydande mineringsresur
ser, ku strobotfö rband och rörliga kustartill erifö rband fö t· insats mot 
fientliga infilt rationsförsök. - Ett starkt sjöförsvar kan komma 
att pressa upp kostnaderna för ett f ientligt anfa ll i sådan grad att 
den presumtiv e fienden kan ske närmar sig ett avgörande tröskelvär
de. Betydelsen i f redsbevarande syfte kan därför bli stor. 

U neler för utsättning att beredsiwpen fö ·r /nig avpassas på lämpligt 
sätt, el v s så att förband och anstalter rustas eller beredskapshålls 
vid ett sk~i rpt hige. f inn s det goda för utsättningar att marinen i en 
konflikt un eler 1960-talet kan lösa de viktiga operativa uppgifter, som 
i vårt totala försvar måste lösas med mari1'1a stridskrafter. 

Genom hög aldivitet redan uneler en beredskapsperiod k·an vi åstad
komma sådana svår igheter för en fiende. - Omfattande minutlägg
ningar, ubåts jakt på svenskt terr itorialvatten och skärpt övervak
ning av det f ri a havet in skränker en potentiell angripares mö jligheter 
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att förbereda ett anfall. - Rörligheten ger i krig tillfälle ti ll kra ft 

samling och därmed även till utjämning av styrkeförhållandena. Rör. 

ligheten ger ökade möjligb eter till olika operativa kombinationer 

som alltid kommer att kräva av en fiende stor marginal för säker~ 

heten. Rörligheten gör slutligen att inte ens i det fa ll att fienden 

sätter in a-vapen våra möjligheter till effektiv motverkan ti ll sjöso, 

nedgår uneler en krigsekonomisk nivå. 

Därmed är mitt försök att analysera 60-talets marina problem av
slu tat. 

Jag hoppas att min korta granskning av dessa problem har klarlagt 

att marinen - unel er förutsättn ing att el en får utvecklas efter ma

rinplan 60 och de ökningar av denna som bli r nödvändiga i framticlen 

- fortfarande har och kan lösa stora uppgifter i riksförsvaret 

De ekonomiska konsekvenserna av en sådan utveckling är förvisso 

inte s~irski lt betungande i för hå Il ande till den ökade effekt hos to

talförsvaret, som skulle bli fö ljelen om sjöförsvarets andel i detta 

får öka så som vårt maritima läge det kräver. 

J ag har på uppdrag av ordföranden valt en fi lm att komplettera 

mitt föredrag. J ag har valt en om repslagarbanan i Karlskrona. J ag 

har gjort detta för att jag anser tågvirket symboliskt för sjöförsvaret. 

I årtusenelen har sjömakten spelat en huvudroll i världens utveck

ling, och varken nu eller i framtiden kan ett maritimt land undvara 

ett sjöförsvar eller ersätta det med något annat. Lika länge har tåg

virket spelat en omistlig roll för fartygen, och ännu kan man inte 

ombord undvara det eller helt ers~itta det med något nytt. 

Lätt, starkt och smidigt lyfter det - intelligent brukat - stora 

tyngder. Och stora bördor kan också i det framtida riksförsvaret 

bäras av elen moderna marinen. Det blå märkesgamet i trossen får 

symbolisera elen marinens anda och tillförsikt inför framt iclen som 

vi hoppas aldrig kommer att brista. ' 
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Familj en och v t 

Föredrag av chefen jö1· marin e11, v iceamiral S t1:g H:son-Ericson, 

inför marinens befäls!?årcr med fruar. 

Det är kanske med viss förvåning och även nyf ikenhet som ma

rinens damer in funnit sig här ti ll sammans med sina män. Det har 

vä l knappast förekommit, att marinens befälspersonal kallats till en 

orientering med inbjudan att ta fruarna med sig. Skälet till att jag 

funni t tiden vara inne för en sådan åtgärd ~i r helt enkelt den, att 

det numera blivit så mycket som knyter ihop militärt och civilt lik

som mannen-försvararen med bans fam il j. Förhållandena har gjort 

fami lj en mer beroende av busfaderns "handgripliga" insatser, och 

han i. sin tur har - tack vare elen höga levnadsstandarelen - större 

anspråk på att få hålla ihop med sin familj än vad som va rit mö j 

ligt förr i världen. 
J ag skall inte göra någon historisk återblick på detta problem. Det 

skulle tyvärr bli en allt för dyster tav la . Men jag kan inte neka er 

nö jet av en liten exemplifiering. I en mer än hundra åt- gammal 

marin författningssamling i åtta tjocka delar letade jag häromdagen 

fö rgäves efte r några anvisn ingar, som ki.tnde röra fam ilj elivet eller 

åte t~spegla Kronans omtanke om familj erna förr i världen. I det 

digra indexet förekommer visserligen orden "fruntimmer", "qvinn

fo lk" och "giftermål", men innehåll et uneler uppslagsorden ;ir ma

gert. Under "f runtimmer" hänvisas ti ll en sim inrättning, som visa

de sig vara en badplats på Kastellholmen, som ti ll yttermera visso 

"ifall densamma framde les för flottans räkning blifver behöflig, då 

skall behörio-en afrö 1"d till kronan återställas". Avröjd från "frun-
, b . ' 

timmer"!? Uneler "q vinn folk" talas huvudsakligen om att de "äro 

förb judna att nattetid infinna sig i fängelserum". Och uneler "gif

tern~ål" sägs bl a, att kompanichefen skall undersöka, att matrosens 

blivande brud "eger så mycken förmögenhet eller är kunnig uti nå

gon sådan handaslöjd att hon, med visshet och utan att påräkna, 

eller behöfva tillgripa mannens gage, kan sig sjelf försörja". Det 

var hårda tider för fami lj erna. 
Som väl är, har dock mannen själv, då som nu, nästan all tid två 

föremål för sin Lirlek: sin familj och sitt arbete, som för sjöman-
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n en oftast blir liktydigt med hans fartyg. Han har dessutom en be
nägenh et att identifiera sin arbetsplats i land med ett fartyg. I dc 
f lesta fall känn er mannen kraven på loja li tet mot både fami lj en ocb 
a rbctet. H an gör sitt b;ista för att i li ka mån till freclsshi ll a dem 
även om det många gånger kan va ra svår t. . 

För att denna clubbelriktade kärlek inte skall leda till en allvarli o ,, 
intressekonflikt är det v iktigt att individ en möts med up1)skattni n<• 

. " och fö rståe lse från båda håll , av sina arbetskamrater och av sin a 
familj emed lem mar. Om så inte ;(r fa llet uppstår sli tningar, som fö r
dystrar t illvaron för både "sjöfararen" eller "enslingen på skäret " 
och cl eras omgivn ing. Vantrivsel och missk:ötsel står då som svart;t 
spöken i bakgrunden. J ag våga r inte bedöma var de största svåri g- 
h etern a finn s. i a rbetet eller hemmet: det är ganska ind ividuell t. 
Men det är väl knappast fe lbedömt, om jag säger att det kan vara 
svå rt att bibringa fam il jen förståelse för mannens kiirl ek till ma
r in en - inte minst i de fall. då han tvingas att leva avskilj d från 
de sin a uncl e1· långa perioder. D et sägs ju ofta, att ett sjömans~ik
tenskap aldrig kan vara " ljumt" : antingen är det " varmt" ell er ock .. 
så spricker det. I de allra f lesta fa ll iir de dessbättre "varma". Jag 
tror för övrigt, att man inte i fö rsta hand skall tala om "olyckli aa" 

"' marina äktenskap; det rätta är att tala om "vanvårdade" sådana. 
Ett iiktenskap och icke minst ett sjömansäktenskap ;ir ett stycke lev 
nadskonst. 

Jag skall inl edningsv is nämna några ord om marinens läge idag 
och de utvecklingstendenser, som har betydelse för framtiden. P it 
det hänge r ju i de f lesta fall iiven er egen och fami ljens framti d . 

S~ik e rt har det inte undgått någon av er. att marin en un eler dc 
niirmast föregående å ren varit utsa tt för en Mn·d press, både ifråg;-~ 
om materielanskaffning och ans lagstilldelning över huvud taget. Mtlll 
har vädrat tvive l på marinens framtida ro ll i fö rsvaret, diskuterat 
dess möj ligh eter att dra sitt strå ti ll stacken. funderat på balansen 
m ellan fartyg och f lyg, Över- och unclervattensfartyg, kanoner ocl1 
Tobotar på ku sten o s v . Medan diskussionens vågor gått höga ha r 
a nslagen minskats och materielanskaffningen skurits ned. 

Samtidigt hänned har emellertid ett intensivt forskn ings- och u t-
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redn ingsa rbete pågått i ma rinl edningen . I maj 1959 hade vi hunni t 
så långt at t en f ramtidsp lan, Marinplan 60, kunde fram liiggas. Den 
omfattar som bekant både f lotta och kustartilleri , och har vad ra
men beträffar i sto rt sett anpassats efter de t idigare bes lu ten i olika 
instanser. Den ange r det minimum. som. måste f innas, om av stats
makterna antagen må lsättning skall kunna h ållas. Några oöverstig
li o·a ekonom iska hinder för dess reali serade f inns inte. Både över
b:fälhava re och regering har i princip anslutit sig t ill p lanen, men 
håll it frågan om de årliga anslagens sto rlek öppen. Aven 1960 års 
fö rsvarskommittc har bedömt vår marinplan posit ivt. Det innebär 
emellertid ingen säkerhet för att planen hinn er realiseras inom den 
ano·ivna sjuårscykeln . Sådan säkerh et f inns inte ifråga om några 
pl~1er , vare sig inom försvaret ell er på civila områd en. Det ~~~n 
således hända, att vad som enligt Marinplan 60 beraknats vara far
cliot 1967 blir klart exempelvis fö rst 1968. I å rets p ropos ition har "' . f ramlagts ett förs lag, som innebär bemynd tgande att bygga sex nya 
ubåtar och sex sto ra motortorpedbåtar. För kustartilleriet, som hu
vudsaklio·en har sina anslag uneler vapenmaterielen, avses anskaff 
ningen fortgå i stor t sett planenligt . Härmed har vi sto ra möj lig
heter att i fo rtsättningen närma oss marinplanens normer. 

För att få ut mesta möj liga av våra anslag har vi under många 
år arbetat med att rationali sera vår organi sation. Det har lyckats 
oss att göra betydande förenklingar, varigenom en större procent av 
anslagen kan nyttiggöras direkt för de s k stridande förbanden. 

Det iir ingen överdrift att säga, att marinen uneler det sista decen
niet och alldeles s~irski l t i och med ett realiserande av :N.):arinplan 60, 
genomgå r en omv andling, som är mycket genomgripande. Flotta1~ g~r 
alltmer un der vattnet, ku startilleriet tar mer och mer roboten 1 sm 
t jänst, ett marin ens heli kopterväsende har ti llkommit, utbildnings · 
metoderna har utvecklats och står nu med all a simulatoranläggningar 
nära toppen av mod ernitet; va rv, verkstäder och för råd sprängs ~n i 
berg; el en operativa ledn ingen av stridskrafterna ligger uneler JOr
den· och sist men inte minst: samverkan med stridskrafter ur de 
and:-a fö rsvarsgrenarna har i hög grad effektiviserats. Det är min 
absoluta övertygelse att vårt marina fö rsvar nu är på väg att åter er
kännas som lika betyclel sefu llt som någon annan el el a v totalförsva
ret. Det iir sannolikt att elen omdaningsprocess v i genomgått beret t 
vägen för denna omsvängning. J ag ha r grundad anledning att tolka 
1960 års fö rsvarskomm ittes uttalande om marinen och årets stats-
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verksproposition så, att anslagskurvorna iör den försvarsfunkt ion vi 
representerar alltså nu åter är på väg uppåt . Ett annat utslag på 
det ökade förtroendet fö r marinen är det faktum att rekryteringen 
till våra stamkadrer blivit relativt god uneler de senaste åren. Även 
om antal et sökande till sjökrigsskolan ännu inte är helt tillfr ecl ~
ställ ande, har dock bottens i ffran, som i likh et med befäl selevern ;{ 
uppnåddes 1958, sedan dess förd ubblats på två år . 

Inom de ekonomiska grän ser, som sta tsmakterna anvisat oss, gör~ 
allt för att låta kvalitet gå före kvantitet . D et är en relativt li ten 
men modern och eff ektiv marin , som växer fram på den gamlas 
fundam ent. M en tro för all del inte att all t är bra som det nu ~i r 
eller ens bli r bra , sedan Marinplan 60 genomförts. Målsättningen iit· 
så hög, att det allt id kommer att finnas nya områden att uppnå. E tt 
av dem är exempelvis kravet på ett större antal fredsru stade fö r
band, varigenom beredskapen skull e kunna höjas i jämnhöjd med 
vad som är fa llet i våra grannländer. Vi skall även räkna med att 
försvarsgrenarna ytterligare måste närma sig varandra. O beroende 
av detta kommer strid skrafter, användbara för vårt försvar till sjöss. 
all tid att behöva ingå i vårt försvarssystem. Vår geografi hör onek
ligen ti ll de få områden, som inte kan ändras . 

J ag ha r många gånger under min marinchefstid haft till fä lle a tt 
uttala min mening om personalfrågor av olika slag. Jag skall idag 
inte beröra våra ständiga strävanelen att ge befä lska tegori erna ma
te riella förmåner, som sva rar mot det sto ra ansvar, som vilar på 
dem . I ställ et ska ll jag i ett nötskal sammanfatta några andra vä
sentliga synpunkter, innan j ag går vidare på mitt tema. 

Antagning t ill befäl sker inte bara d~i.dör att vederbörande fått 
t illfredsställand e omdömen, utan även därför att vi tror, att han 
skall kunna fy ll a sin plats inom vår organisation. Detta innebär bå
de att kunna lösa uppgifter som före läggs honom och att kunna ta 
initiativ t ill att föra el en marina försvarsf unktionen framåt. För 
detta behövs det entusiasm, gott omdöme, intelligens och framåtan
da. Varj e tvekan, varje uppskj utande ti ll morgondagen och varj e 
fö rsutten chans är till nackdel inte bara för honom själv och hans 
iami lj utan även för marin en . Halva in satser är inte bara en svår 
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belastning, de ~i r tro löshet mot de åt~ganclen_ s~m det inneboär _att 
bli ledare och speciali st. Konsten att fora befal a r gruondad pa k~n
skap 0111 människonaturen, v ilket ~-~tyder att ~1an_ mas.te l~da sm~ 

derlydande inte enbart genom hJarnan utan 1 hog grad aven ge un . b d .. hj"ärtat . D et ta r tid för de överordnade att e oma en man, ~m . . .. 
men han märker själv fö rst av alla , on: hans msa:se ~· mte -~r som 
de ska ll vara. De underlydande är inte långt efter t sttt bedoman~e 
och de har en given tendens att fö lj a sin förmans exem~el. J::)arf_or 

aoste detta vara så perfekt som möjligt. D et betyder ett S J alvstat~ dt gt 111 .. . - o 11 och rakryggat uppträdand e. 1\ILan får inte forst tttta etter pa v t ;:en 
sida av brödet som smöret f inn s. . . 

Alla har möj ligb eter att gå vidare i vår t jänst. Somltga har v tda 
horisonter och höga mål, andra trängre perspe_kttv . E~: ge1:1en sa_~n 
11ämnare måste emell ertid vara att, vi lken uppgt~ t det an gall_er , ar 
det av lika stor betyclele att den löses väl, antmgen man vril be
teckna elen som sto r eller liten. . 

Det finns inte någ ra misstag så ödesdigra som de som bottna 1 
indolens och fruktan. Dekadans blir fö ljden a v en "cle:-är-bra-s.~r~~
det-är" -mentalitet. En annan erfarenhet av betydelse ar den f~ro
dancle effekten av uttrycket " det där är inte min sak". D et n:aste 
kunna brukas i v issa situationer, men hur ofta missbrukas cl~_t u:-te! 
Många gånger är det visst "min sak" _att v,~r~. me~ ~ch ta st~lln~ng. 
Man vill inte " lägga sig i", man vt ll mte sto~a ~ tg '. man vtll mte 
".· 1 - tt fao mer 1· obb" 0 s v. Har man den mstallnmgen kan man ns <er a a . .. · d c aldrig prestera något fullgott och man får aldng kannmg me a-
ten inte ens vittring på elen. .. . . 

• ~llt detta är ganska allmänmänskliga faktorer , men de ar sar-
skilt utpräglade inom vårt yrke. Vi måste inte b~ra ~a emot : llt _1~an 
1.. . o oss och allt man väntar sig av oss. V r maste ocksa SJ3lva agg er p a .. . ·d tt ta initiativ o·öra något mer, hålla oss på alerten, vanJa oss v t a 
vara ett rö~-lfgt verktyg, alltid berett att användas, hållfast och skarp-
slipat. 

D et marina försvarets framt id är beroende på vad var o~h en av 
oss tycker och tänker och framförall~- gör. J?.en är inte alls ltka n~yc~ 
k et beroende av andra, som vi ofta ar benagna a~_t tro. Det bet) der 
också att man måste kunna meddela sig utåt och overtyga andra on~ 
att vi har rätt. Det bar ofta nog varito en sva~het hos oss, a\: Vl 
inte kunnat sprida våra kunskaper. Det later her01sl.;:t ~tt ~~la ~m t_he 
silent service" men det ger ingen ökad förståelse. Vr gor var phkt 
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när vi Öppet arbetar vidare med energi och omdöme, även om vi int 

kan undgå att härigenom råka i svårigheter då och då. V i måst~ 
ta 111 Itiat iv t!ll vidare utveckling i alla avseenden. Uta n det kan y · 

inte lösa våra uppgifter, och vi sk u Il e förlora all respekt, både res~ 
p.ekten för oss sjä lva och andras respekt. V i skulle bli ett lätt by te 
1 or misst ro och nedvärdering. 

. N u s~iger kanske mina kvinnliga åhörare, att det där låter ganska 

nkt1gt, men vad kan V l kvinnor göra åt allt detta? J o, det ~i r åtskil 

l1gt, mte mmst genom att visa elen fö rståelse, som jag inledningsvis 

snueldade vid. I många fall kan d irekt uppmuntran och inte så sällan 

ett opt imi stiskt, pos itivt stöd verka elektri fie rande på era m~in . 

Kvinnans intuition, djupare engagemang och mer idea list iska inställ·· 

ni ng kan göra underverk - rätt u tnyttjacl. V år tacksamhet riktar 

si~ ti ll alla d; h~uar som på sådant sät t förstått att stödja s ina m~in . 
Har ar ocksa ratta platsen att med beundran tacka vå ra marinlot

tor - och bilkåristerna - - fö r deras oförtröttliga in satser, som även 

ur denna synpunkt har stor betydelse. 

T jäns ten vid marinen är - trots allt - a lltjämt en k:a llelse lika 

mycket som ett yrke. Om er man verkligen g·ått in för marinen ocb 

om er son best~imt sig för alt gå samma v~ig, så är det inte sanno

likt at~ .. cl e b!ir : illfrecl s r,å n~~gon annan väg. Det har vi så många 

bev1s tor, dar fam tl.J eskal tvmgat till omläggning av kursen. Med 

tanke på era söner, v ill jag bara s~iga, att få yrken erbjuder tidigare 

ansvar och mer omvii:ding. :Marinen är idag den minsta av våra för 

sva rsgrenar, men el en är tillräckligt stor för att bereda ett livsverk 

för el en som vi ll ägna sig åt fö rsvaret till sjöss och längs våra kus

ter. D essutom har vå ra skolor fått ett gott rykte. Jag tror också at t 

råheten i tid en bättre kan cl ~impas inom ramen för el en moderna mi

litära disc iplinen än på de f lesta andra hål!. V i vet a tt vi måste 

de la fö räldrarnas ansvar och fylla ungelomens behov av stöd och 
viigledning. 

J ag hoppas att de flesta av våra fruar k~i1mer hur hävande och 

hur fasc in erande tjänsten vid fl ottan och kustartilleri et kan vara 

trots de besvärlighe~er .elen har i släptåg. Ansvaret, som vilar på os~ 
alla 1 oltka befa lssta llnmgar, iir tungt, inte sällan mycket tungt. Re-
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dan i fredstid gä ll er det dyrbar materiel, för att inte ta la om ovär

derliga människo li v. De fo rdringar som ställs på oss är större ii n i 

de fl esta andra yrken. Kritiska jämfö relser med andra män s stö rre 

fr ih et, större möjligheter att "koppla av" etc unelergräver elen triv

sel, som vi str~ivar efter på arbetsplatsen och i hemm et. Den sub

jektiva och i de f lesta fall fe lal.diga u.ppfattningen a~t elen militär~ 

levnadsstandarelen inte ~i r god b1drar tdl denna negativa verkan. Pa 

kredits iclan mås te vi notera , att vårt marina liv har a lla förutsätt

ningar att håll a ande och kropp i tr im. Men det fordras att jord

månen är god ~iv en i hemm et. Vi måste få behålla och stärkas i t ron 

på vå rt yrkes höga mål. U tan en sådan tro .vore. vårt Ii v förfe lat. 

En hustru har så många goda till fä ll en att stolta sm man, uppmunt

ra honom och läka såren efter tjänstens många törnar. Det är långt 

bättre iin när hustrun försöker göra sin man till något som han 

inte räcker ti ll för. 
' Ti talar inte aärna om vå rt ansvar och vår tjänsts bekymmer och 
\ b . . 

aläclj eämnen, niir vi kommer hem. L ika li tet som vi ombord och 1 

för läggningarna talar om vårt hem och vår fa mi lj . Kanske beror 

det på att vi inte vi ll blanda ihop våra två stora intressen: .. inte lå"ta 

elen ena göra intrång på elen andra , inte ta med oss atmosiaren f.ran 

den ena ti ll elen andra. Det är därför inte lätt fö r utomstående, mte 

ens för en hustru , att förstå el en samhörighet vi känner med vårt 

fartvg vårt batteri och vår tjän st. Men - kanske borde vi i all~ 

fall .ta,la lite mer om vår kirlek nummer två hos vå r kärlek num

mer ett, familj en ? Det skulle kanske vidga förståe lsen för e gena r ten 

i vårt yrke och bli t ill nytta för bägge. 

Vi får inte hell er underskatta värdet av t raditi onen, det styrke

bälte, som ingår i varje yrke som går frå n far till son . Marinen har 

varit lycklig att uneler århundraden se detta rea liseras i större ell er 

mindre utsträckning. Och jag hoppas på god fo r tsii ttning. 

N u kan naturligtvis föräldrar fråga sig hu r en f ramtid i fö rsvaret 

kan tänkas gestalta sig. Försvaret som sådant komm er helt säkert 

att liksom under gångna å rhundraden ha sin plats i vårt samhälle 

unel er månera mång·a generationer framåt - och det r~icke r ju! Vi 
. b ' 

skall likväl hoppas att någon form av ru stningsbegr~in sning så små-

ningom kan rea li seras stormaktsblocken emellan. Även om man skulle 

komma ett stycke på väg i nedrustningen ~i r det inte troligt a t t vare 

sig de nationell a eller en internation ell ordningsmakt skulle berövas 

sina vapen. Inte kornm er nya primitiva stater :ltt avstå från sina låt 
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vara primitiva vapen. Ingen politisk överenskommelse kan o·arantera 

att a ll a dödsbringande anordningar sätts ur funktion för all"' framtid 

Det biista vi kan uppnå vore kanske någon form av internationeli 

sty1:!<:a, men hur lång tid skulle det ta? I varje fall så lång att vi int..: 
behover ta hänsyn ti ll elen vid dagens yrkesval. 

Det är för övrigt så, att ett ökat behov av tekniskt utbildade män 

niskor num era sätter sin prägel på tjiinsten i marinen. Skötseln a\· 

komplicerad utrustning kräver oavbruten uppmärksamh et och stark 

andlig koncentration uneler långa perioder, ofta i mycket på frestan 

de omgivning och utan att få inspiration av det skådespel, som u t 

vecklas vid övningar, i strid eller av elementen. Samtidigt måste \ 1 

lmnstatera, att våra arbetsförhållanden blir sämre. Det är trångt, det 

ar varmt, bergrummen är obekväma och småfartygen rörliga , skum 

pande och rullande plattformar, a lls inte behagliga i clåliot väder 

(och det förekommer ju inte så sä llan i detta land) . o 

När det gä ll er att placera vår dyrbara, specialutbi lclacle befäl s 

perso.nal , att sä~ta rätt man på riitt p lats, måste jag tyvärr säga 

att VI har praktiskt taget inga marginaler. Följden av detta är att 

minsta bortfall , m~nsta haveri med omliiggningar som fö lj d, påver . 

kar per~onalplacenngarna . . Dessa blir ofta utsatta för ruckningar . 

som vaqe hustru kanner t 11l . Inte sällan kommer också kommende

ringarna alltför sent ur familj esynpunkt Till det bidrar många utom

s:åencl e fal~torer, som inte vi behärskar. Allt detta rubbar naturligt

Yls personlrga p laner, medför alltför långa - eller korta - kom 

menderingar, liingre bortovaro från fam iljerna etc. Det kan också 

innebära ekonomiska belastningar, ökade bördor för fruarna , allt i 

en utsträckning, som de f lesta andra yrken inte har en anino- om. 

Vi är medvetna om detta och gör vad vi kan för att undvika"' frik

tionerna. Vi förstår att det många gånger sägs bittra ord: "varför 

.skall nu detta inträffa - ha r man ingen hänsyn till individen - var

för drabbar det just oss - andra borde väl kunna flytta istället" 

o s v. Men, nu är det inte vi, som framkallat oron i världen och 

dänned kravet .På ett effektivt svenskt försvar. Marinens ledning 

har ansvaret for att flottan och kustartilleriet är användbara och 

ständigt beredda instrument i våra strävanden att behå lla frihet och 

s jälvbestämma1_1der~tt. De: kan inte ske utan offer, utan belastning 

och utan anstrangnmg. Var uppgift iir att förd ela bördorna så rät t
vist som möjligt. 

I detta sammanhang bör man inte bortse från att vårt yrke kräver 
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rejäla insatser äv en av dem som går på olika skolor. De kostnader 

vi lägger ner på utbildningen t ill de olika befäl skategorierna är 

avsevärda; jag anviincle nyss uttrycket vår "dyrbara befälspersonal". 

Att utbilda en kaelett till off icer kosta r i genomsnit t 90.000 kr, en 

befälselev fram ti ll underofficer 136.000 kr och till underbefäl 45.000 
]s. I förhållande ti ll kostnaderna före det andra världskriget innebär 

detta en fy rd ubbling. Det är så ledes utomordentligt betydelsefullt att 

varje elev, varje befä lsperson, som går på skola eller verkar där som 

lärare gör vad han kan - och därvid också stöttas av sin fru - om 

han är gift. J ag vet av egen erfarenhet från åtskilliga skolor både 

hemma och utoml ands att de t kan vara irriterande nog när "hu sfa

dern-eleven" måste ha arbetsro i trånga hem med stojande barn. Jag 

tror inte att alla fr uar ti ll ämpar principen a lt "en vill dresserad ~ikta 

man fortfarande ~ir bättre iin en hushå ll smaskin". Men jag har full 

förståe lse för alla dc problem, som möter ck fruar, som själva ar 

förviirvsarbctancle. Med ömsesidig hjälp och förståe lse kommer vi 

längst. 
Vad sjökommenderingarna beträffar - det är ju en sak som i hög 

grad påverkar familje livet - kan det måhiincla vara av intresse att 

jämföra dagens läge med förhållandena för 25 år sedan. Procenten 

sjökommenderad personal har nu tyvärr (ur andra än fami lj esyn·

punkter) gått ner 

för officerare 
, unel eroff icerare 
, unelerbefälet 

från 46 till 32 
från 60 till 26 
från 68 till 50. 

För vissa kategorier kan dessa medeltal naturligtvis te sig annor

lunda. Vi s j ä l va i yngre dar och era närmaste företrädare var alltså 

till sjöss un eler betydligt större del av tjänstetiden och därmed skiljda 

från familj e rna mer än vad nu är fa ll et. T j iinsten har också blivit 

annorlunda genom det större beroendet av baser och anläggningar i 

land. 
För att avsluta synpunkterna på yrkesvalet vill jag bara erinra om 

att all slags utbildn ing hos oss iir kostnads fri. Man får till och med 

betalt inte ba ra i fo rm av mat, husrum och kläder etc utan även i 

reda pengar. E n kaelett har så lunda omkring 470 kr per månad andra 

å ret på KSS och en furirsaspirant i medeltal 800 kr. Härtill kom

mer premier av olika slag och sjötilhgg under tjänstgöring ombord 

eller trupptraktamente vid kustartilleriet. 

17 
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Lönerna ~1r 1 tort sattnmg en in te lika höga som i det privata - 1 
goda fa ll. l\den de är konkurrensdugliga med civi la normallöner. V i'trt 
yrke ~1r emell ertid inte sådant, att vi i all a situat ioner får fråga vad 
vi personligen kan tj äna på det eller det. Vårt land har riitt att fråg:1 
Yacl tjiinar det på oss och våra in sa tse r. Den som är angelägen om 
a tt bli miljonär kommer in te att finna ma rinen som en lämplig jord 
m~m . Inte heller elen som vi ll tjäna mesta möjl iga med minsta mö j
liga arbets in sats. "Kronans kaka iir l ilen men s:ike r' !' ii r inte b ell er 
ett gångbart argument i .ATP :s dagar, då säkerheten blir allt stön,· 
ii ven på "civ ilt" håll. l\Jen om han v iJl ha ett liv rikt på erfarenhete r 
och upplevelser, ett li v som innebiir omväxling och gotl kamratskap 
en lämplig blandning av hå rt arbete och många avspännande gbdj c
iimnen. så ska ll han fin na det i marinen. Nien s{t fo rdras det ocks:t 
fttsk illigt för att han skall komma i åtnjutande av så påtagliga för 
delar, både ifråga om karakbr, fysisk och andlig spänst, v ilj a och 
idealitet. Endast clet bästa är gott nog för marinen. Jag är säker 
på att ni h ;tller med om, at t v i inte får tumma på ma rin ens hög; t 
standard. Tvä rtom , den måste bli bättre och bättre. För det behöv er 
vi stöd av våra fruar. både ifråga om förs tåelse, överseende och -
ett och annat gott råd. 

-:\if en el et är inte bara elen materiell a s tanda r el en det gäll er. Aven 
and ra shgs känslor måste vara med. Den amerikanske marinchefen , 
amiral Arlcigh Burke ber iittar, att n ~ir han en gång med sitt fartygs·
föl·hand kom in till en utländsk hamn, hade hans fru rest elit fö ,
att möta honom. En av hans signa lmän upptäcker henne på kaj en 
med hi ~i lp av sin kikare och meddelade detta t ill am ira len . Men sig 
nalmannen ti ll ade, att "det ser u t som om l\{rs Burke gråter". Niir 
amira len så småningom råkade sin fru f rågad e han henne om h o11 
gråtit. 

Jo, det var nog rätt, men hon v isste inte riktigt varför . "2\är hon 
såg de vä ltrimmade fartygen styra in i hamnen. hörde saluten m ed 
nat ionsflaggan på toppen och det u tländ ska k ustbatteriets sva rssalu l. 
såg landets innevånare f rån kajer och båtar entusiastiskt vifta ti ll 
fartygens sjömän . då förstod hon vacl marinen betydde som USA ::' 
representant i främmande land. Då gr eps hon av stolthet och tack 
samhet över att få känna dc stämningar, som höjer ett yrke t i 11. et L 

kall. Detta är någo t mycket v iktigt för en sjömanshu stru att veta och 
bnna. Få har vä l ti ll hi ll e att uppl eva en episod som just denn a. 
men hiir hemma ges också ti ll fä ll en att f å se och Linna något a v 
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samma s lag både vid uppvisningar till s jöss, ti ll lanels och luften. 
Begagna de ti llLi ll en som bjud s ä r ett gott råd. 

Mina personliga crfarenh cte1· från tjiinst och besök utomlands är 
att hustrurna. sä1·skilt i de anglosaxiska bnderna i högre grad än 
hos oss får till Li ll e att hålla känning med mannens yrke. I USA 
exempelvis tillåts och uppmuntras systemet. med "girlfriends", inte 
minst i Annapolis , det amerikanska Käsby. T samband med officers
examen agerar varje kaeletts egen girlfriend när han får sin Naval 
"Qin<r en cruldrin g· som !Jiirs i likh et mecl bl a våra civ ilingenjörers. 1'- b' ö ~ . o 

Om detta inte förpliktar till något - giftermål exempelv1 s -- sa 
gruncll iiggs dock en inte oväsentl ig förståe lse _för elen "profcssioHella 
solidnTitct" som kriivs av det tiicka könet. T 1cbga aktenskap ar dar 
som h ~1r mycket vanliga inom a lla befälskategorier. Att vara utan 
fru betraktas inte s~L sällan som ett hanclikap. De ti cliga ;iktenskapen 
medför emelle rti d, att mannen (och kanske ä ven kvinnan ) slår inför 
två stora uppg if ter på en gång: att starta sitt äktenskap och att star
ta sin karr iär. Här kan ett vänl igt och positivt int resse f rån karm-at 
familjerna slå broar över många svårforcerade vattend rag för de 
nyo·ifta. Ni kan på någr a m~mader göra mer nyt ta för marin en , bered~ er 
själva större g lädj e och få fler tacksamma vänner genom att agna 
nykomlingarn a ett upprikti gt intresse, :in vad ni kan gö~·a på f lera 
år o-enom att enel as t ägna dem ett opersonligt och sva lt mtresse. 

Några av m ina ;thörarinnor tycker kanske ~t t jag sb~ l er väl s t~ra 
fordringar p tt dem. D et må vara. men forclnngarna pa el~ manhga 
åhörarna är ju också sto ra. Om de inte vo re det. sku lle v_t mte kom
ma så särdeles l{mgt. Var och en måsle ändock a ll t1cl avpassa 
sina insatser efte r t ic!, Eigenb et och personlig läggning. lVJan behöver 
inte heller stincligt hjälpa medmänniskor m ed vad de skall och kan 
göra själva; in te heller gå t ill några överdrifter. Avvägningen måste 
gö ras från fa ll t ill fa ll . 

Det är inte hell er all a av oss som ka n hy llas som den framgångs
rike Hornblower. Han b r ha fått en staty (åtminstone på en karika
tyr ) m ed elen skämtsamma el ev isen: " :E-Jan vald e en r ik hustru och 
en ski cklig sekond. " Om jag tolkar ordet " rik" i annan bemärkelse 
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än penningens ~i r detta av största bet;·delse för mannens arbete. 
trivsel och framtid. Med andra ord en hustru rik på goda egenska. 
per; anpassningsförmåga, kunnighet i hemmet och framförallt pi't 
en positiv inställning till 'vårl yrke. Om "skillnaden mellan en go cl 
och en dålig befälsperson kan vara 10 sek" - allt skall ju ske s:\ 
snabbt i våra dagar - så skulle skillnaden mellan en god en cli'dig 
marinhustru vara motsatsen, niimligen förmågan att vänta. 

Vi skall alla bidra till sammanhållningen och skapa en "vi"-känsl a 
av stor betydelse. Men för detta behövs det enskilda initiativ. Inge1 1 
kan beordra fram sådana ins<Jtser. J ag tror att de måste komma f rå u 
individerna själva - kvinnor som m~in. Hustrun får inte känna si,'; 
som ett objekt i detta sammanhang. Endast som subjekt deltar hon i 
skapandet av den goda anda vi vill ha. H:ir behöver heller inga grän
ser existera mellan olika bcfälskategorier. Ma,~ kan inte bra känn a 
varandra genom andra. Det iir först genom personliga kontakter man 
undanröjer förelomar och skapar vänskaiJ. Det är av betydelse att 
v~inskapen inte blir som en enkelriktad gata. Den måste gå i båda 
riktningarna. 

Det råeler intet tvivel om att andan i marinen är gocl. Jag har sjäh 
kunnat konstatera detta tillfredsstiiJlamle förhållande och för övrig t 
fått bevis för det genom många rapporter både från sjö- och land
förband. Trots hårt arbete och besvärliga förhållanden, eller kanske 
just tack vare detta, råder - med få undantag - ingen brist på ar
betsglädje och önskan att föra marinen framåt. Men denna anda kan 
än mer fördjupas och breddas, först och främst bland alla som till 
hör oss och seelan även utanför vår krets . Och samtidigt måste Yi 
göra ma r in en till ett väl samarbetat lag, som sprider t rivsel och vän
lighe t individer och familj er emellan . Vi måste klargöra att tjänst i 
marinen alltjämt är något att striiva efter, något som visst inte ur
vattnats, något som kan skänka glädje och t illfredsställelse i livet 
även för familj erna. J ag kan lugnt säga att jag med mina 46 år i 
marinen och med min uppfattning om elen framt ida utvecklingen 
utan tvekan skulle på nytt välja samma yrke, om jag vore ung. 

I alla ticler har sjön, skärg~trdarna och kusterna, deras hårda rea
lism och stämningsmättade atmosfär, fångat människans fantasi, ska
pargbdj e och verksamhetsbegär. Om detta anförande har kunnat 
å terspegla en liten del av de känslor, som har sin livskraft i vårt 
yrkes speciel la karaktär och dess kontakt med elementen, så har 
jag nått mitt mål. 
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Sjöhävningens natur i våra farvatten 

A v komm endörkapten STI G ÖRTENDA HL 

En Eitt flotta är alltid för sina operationer beroende av sjöhäv
ningen, som i svåra fall kan helt förhindra utnyttjande a~ vissa 
sjöstridskrafter och för andra innebära svårigheter att utnytt ja vap
nen med tillräcklig tr~iffsannolikhet. 

:\tioclern statistisk bearbetning av gjorda observationer av sjöhäv
nino·ens natur i våra farvatten samt forskning på detta område har 
medfö rt, att äldre uppgifter ej längre kan anses korrekta. Här gjord 
kortfattad sammanstiill ning av sjöhiivningens natur är grundad på 
uppgifter, som lämnats av marinstabens hydrografiska detalj hösten 

1960. 

1. V ågbildnin g 
Beträffande vågbi ldningens teori hänvisas den intresserade tiil 

Lärobok i Sjömanskap (1954). 
H är skall enelast påpekas, att man skiljer på vindsjö och dyning. 

Enär dyningen i oss omgivande hav ej är till besvär för sjöstriels
kraftern as opera tioner behandlas elen här ej vidare . 

2. Vågd,imcnsioner på öppet hav 
Vågdim ensioner p~t öppet hav bero av fle ra ollka faktorer av vilka 

de viktigaste ~i ro : 
V indstyrkan 
V inelva raktigbeten 
Avståndet ti ll kusten i lovart samt 
Vattendjupet 

A. Vindstyrhan 
Förhållandet mellan vindsty rkan och s jöhävningen kan samman

ställas i tabellform för olika geografiska områden. 
Tabellerna nedan, som gäller Östers jön och Skagerack samt Katte

gatt s djupare delar, upplager tre olika v~inlen på vågclimcnsionerna. 
Det första värdet anger våghöj elen som 111 cdeltal av samtliga vågor. 
Nästa kolumn upptager elen karaldiiristislw våghöjden, som iir me
delhöj clen fö r den högsta t redjedelen av vid tillfället förekommande 
vågor. Sista ko lumnen angiver den abnorma våghöjd, som kan före
komma såsom maximal höj d för den högsta bland 1000 vågor (out
s ize waves) . 



2-+6 

Bild l. 

Jagaren Gästrikland sy d Sa ndhammaren v id v indstyrka 24-28 m/s. 

Tabell l. V ågclimensioner på Östers j ön , Skagerack och Kattegatt ~ 
djupare delar. (m) 

O stersjön (ost Iong 14 °E) Skagerack (Kattegatts 

V ind- Sjöhäv- dj. delar) 

styrka l1111 g Våghöjd Våghöjd 
skala l karak-l out-

Medel- Medel-
m/s o 

l kara k- ~ out-
o 

0- 9 medel teris- sizc 
vag-

med el ter is- si z e 
vag-

t1sk waves 
längd 

nsk waves 
län gd 

1,8-5,2 2 (smul sjö) 0,5 o,s 1,5 10 0,5 0,8 1,5 10 
5,3-7,4 3 (svag sjö) 0,8 1,3 2,4 17 1,0 1,6 3,0 25 
7,5-9,8 4 (måttlig) 1,2 1,9 3,6 25 1,5 2,4 4,5 35 
9,9-12,4 5 (grov) 1,6 2,6 4,8 35 2,0 3,2 6,0 50 
12,5-15,2 6(mktgrov) 2, l 3,4 6,3 45 2,5 4,0 7,5 60 
r5,3-21,5 7 (svår) 2,7 4,3 8,1 55 3,5 5,6 9,5 

75 l 21,6-25,1 8(mktsvår) 3,5 5,6 9,3 65 4,5 7,2 12,0 > 100 
25,1 9(vå ldsam) 4,3 6.9 10,7 75 6,0 9,6 > 15 > 100_ 
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Bild 2. 

Stor motortorpedblit i Gotska sjön v id vindstyrka 12-15 m/s. 

Motsvarande värden för Dattenhavet och Bottenviken är ~innu eJ 
framtagna. Öv erslagsvi s torde man för dessa områden kunna räkna 
med för Östersjön gä llande vågdimensioner vid nordliga och sydliga 
vindar. medan man vid ostliga och väst li ga kan r ~ikna med r edu-
cerad e värden . 

B. Vindvarahiyhctcn 

I ovanstående tabell ( tab l ) givna värd en på vågdimensioner för 
utsättes, att det blåst ti llräckligt länge. Vågdimensioner motsvarande 
en vindstyrka av 5 m/ s i tabell en kan påräknas redan e fler c :a 5 
timmars blåst, vågdimensioner motsvarande 10 m/ s uppnås ej förrän 
e fter ungefär ett dygn och för 15 m/ s först efter två dygn. 

För bedömning av sjöhävningen bör således vindförhå llandena 
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uppm~rksanm1as ett till två dygn i förv~ig. Oberoende av hur länge 
~J et blrtst, vaxer dock de genomsnittliga vågdimensionerna ej över dc 
1 tab l angivna värdena. I detta sammanhang bör observeras, att elen 
max1111a la v<"tghöjden iir lika med 1/ 7 av vågbngclen. 

C. .-h·ståndct till husten i lovart 

Sambandet mell an våg hö j d och avstånd et till kusten i lova r t a r 
avh:ingigt av vindstyrkan. 

Fö rhållandet illustreras b:ist genom ett diagram ( tabell 2) . 

Tabell 2. Samb<.mcl mellan våghöjd och avsttmcl ti ll kusten lova ' L 

vid o lik~, vindstyrkor. 

Vaghöjd (m) 

2 

1 o 20 30 40 50 60 70 

~----15m /s 

12 m js 

10 m js 

8 m1s 

80 Avstånd till 90 100 (km) kusten i lovo rt 

T.al.lt>llcn visa1· således att med växande avstånd växer våghöjelen 
borJan snabl~t. Sedan den nått 70- 80 o/o av sin maximala höj d 

fortsätter o ttllv~lxten betyd ligt långsammare. Den maximala våghö j 
den uppnas otta mte med mindre än att vinden avtar något så att 
sjön ej bryter. 

. A~ figm-en framgår, a.tt våghöjden vid en vindhastighet av 15 m/s 
eJ nar sttt tab c> llerad e varde förrän på ett avstånd av över 100 km 
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Bild 3. 

Jagaren Gästrikland i Södra Östersjön v id vindstyrka c:a 25 m/s. 

från ku sten. Vid en vindhastighet av 12 m/s erfordras ett avstånd 
av 90 km, vid 10 m/ s 60 km avstånd, medan vid 8 m/ s elen maxi
mala våghöjden nås på 40 km avstånd från n~irmaste kust i lovart . 

D. Vattendjupet 

I tab l angivna värden på våghöjderna g~iller enelast där valtnet 
är tillräckligt djupt d v s där vattendjupet överstiger halva våg
längden. I grundare vatten ändras vattenpartiklarnas rörelser och 
därmed !O jöns karaktär. Sjön blir kort och toppig. I våra trakter före
kommer sådan krabb sjö t ex i farvattnet utanför Skånes östra kust. 
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Bild 4. 

Minsveparen Sturkö i h!ird motsjö. 

E. Procentuell förekollist av olika sjö!täv11 it~g i ö/' f' et !J av . 

. . För bedömning a ~ sjöstridskrafternas möjlighet att uppträda t ill 

SJOSS och hur ofta vadret kan lägga hinder i vägen äro nedanstående 

tabeller a v mtresse. 
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Tabell 3. P rocentu ell föreko mst av olika sjöhiivning Skagerack och 

Ka ttegatt. 

Vind sty rka i Bea ufort o 1-3 4-5 

Gra d av sjöhävn in g l o l 1-2 l 3-4 

Områd e l Års tid l 0/o 

Skagerack V in te;· l 26 40 
Vår 3 46 31 
Somn1ar 4 49 34 
Höst 1 38 39 

Kattegatt Vinter 2 27 40 
Vår 5 52 30 
Sommar 7 52 28 
Höst 1 38 36 

I stapeldiagram ser fö rh ållandena ut som i f ig 1. 
SKAGERACK KATTEGATT 

V inter V å r Sommar Höst Vinter Vå r Sommar Höst 

Fig. l. 

6-7 > 
l 5-6 l> 

18 
12 

9 
16 
20 
11 

8 
15 

Grad a·v 

sjöhävning 

> 7 

5-6 

3-4 

1-2 

o 

8 l 

7 

l 
15 
8 

l 

4 
6 

11 
2 
5 

10 
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Tabell -t. Procentuell före komst av olika sjöhävning 
S JOll. 

Södra Öster-

Vindstyrka i Beaufort l o l l /2-3/ 4 l 5 l 6 l 7 18-9 /lolll 12 

Grad av sjöhävning l o l l l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 

Område l Årstid l "lo 

Södra Ostersjön Vinter l lO 29 30 15 8 4 2 l -
väst om 14 o O. Vår 2 22 26 23 12 6 2 2 1 -

Sommar 5 20 32 25 9 6 3 - - -
Höst 3 13 34 22 13 8 4 2 1 -

Södra O stersjön Vinter 2 14 20 21 19 12 6 3 2 1 
ost om l-l o o. \ Tå r 4 26 28 17 14 7 2 l 1 -

Sommar 4 21 32 19 lO 9 3 l l -
Höst 2 13 30 22 13 8 7 3 2 -

... o 
.[ stapelrltagtam ser torhallandena ut som iig 2. 

Södra Ostcrsjön Grad av 

Yöst om '14 O Ost om 'i4 O 

Vinter Vår Sommar Höst Vinter V!ir Sommar HÖst 

Fig. 2. 

sjöhävning 

8-(9 grått fält) 
7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

l 

Tabell J. Procentuell förekomst av olika sjöh~ivning Norra Öster-

SJ011. 

Vindstyrka i Beaufort l o l l l 2'--31 4/ s/ 6/ 7 /s-9 /lo /11-12 

Grad av sjöhävning l o l 1 l 2 l 3/ 4/ 5 l 6/ 7 l s l 9 

Omd\de l Årstid l O/o 

Västra Ostersjön Vinter l 5 16 24 26 12 11 4 l o 

Vår 6 15 27 24 18 6 3 l o -
Son1n1ar 5 16 25 26 19 5 3 l o -

Höst 3 8 1 s 25 2·1 10 7 4 l o 

Ost ra Osters j ön Vinter 1 5 12 23 25 l .f l; l 7 2 o 

Vår 7 15 25 24 18 6 2 

~l 
o 

l 
~on1n1ar 5 16 23 26 18 6 2 -

Höst 2 7 16 24 2-l 12 ~l 5 o 

I stapeldiagram se r förhållanclcna ut som fig 3 . 

Norra Ostersjön Grad av 

90 

so 

70 

Vinter Vår Sommar Höst Vinter Vår Somm:u Höst 

Fi g. 3. 

sjöhävning 

8 
7 

6 

5 

3 

2 

o 

l 
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Bild 5. 

Stor motortorpedbåt till SJÖss vid vindstyrka 12-15 m/s. 

3. .Sa nuna n f a /t n in y 

För att summera resu ltaten av denna utJ·eclnino- och se hur ofta 

l_ätta fartyg kan uppträda till sjöss utan att tving;s ti ll någon större 

tartneclsattnmg l~ar antagits, att vindstyrka S B (s jöhävning grad 4 ) 

d v s styv hn~ ar den gräns, där ökad sjöhävning tv ingar t ill vissa 

operat1va begransn mgar. _T;imför tabell 6, som för olika områden an 

g:r det procentuella anta let dagar då sjöhävning ej beräknas vara ti ll 

hmder for operationer till sjöss med bita fartyg. 
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T abell 6. 

Procentu ell förekomst Sve1·ige omgivande kusthav av v;1gor av 

o-rad 4 ell er mindre. 
1:> 

r Sjöhävning grad 4 eller mindre l 
Område i "/o av antalet dagar 

V inter l \ få r l Sommar l Höst 

Skagerack 67 so 87 78 
Kattegatt 69 87 87 75 

s. Ost~rsjön 
Väs t 14 ° o 85 89 9l 85 
Ost 14 ° O 76 89 86 so 

N. O stersjon 

l Västra delen 72 90 91 78 
Ost ra d elen 66 89 88 73 

F. Sjöhävningens lwral~tär farvattensfört rängningar och mom-

sl<ärs. 

Att gö ra något generellt u tta l<1nde om sjöh ~ivningens karaktär i 

farvatt ensförträngn ingar ä r omöj ligt. Naturligtvis kan alltid sägas. 

att sjöarna i sådana farvatten på g rund av bl a minskat vattendjup i 

allmänh et antager en ko rtare och toppigare karaktär. Våra stör re 

farvatt ensförträngningar av betydelse för operationer med sjöstrids 

!-:rafter är Öresund 
.Rornho lm sgattet 
Ka lmarsund 
A lanel shav med S Kvarken samt 
::'J Kvarken. 

Lätta sjöstrid skrafter, som utan större fartnedsättning kan upp

träda uneler rådande förhållanden i de öppna havsområd en, som 

gränsa till ovan nämnda farvattensförtr;ingn ingar, kunna iiven upp· 

träcl2. i farvattensförträngningarnas yttre delar u tan större svårighet. 

De inre de la rna av ovan nämnda förträngningar ha så olika karaktär 

att något a llm.iingiltigt uttaland e ej kan göras. 
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Bild 6. 

Aven pd de yttre fjärdame kan det bjudas pd ordentlig dusch. 

Beträffande t ex Kalnursuncl kan sägas, att sjöhävningen i ck 
delar, som ligger mellan Utgrunclen och Blå J ungfrun knappast n[t
gonsin erbjuder sådana svårigheter att sjöstridskrafterna ej skull e 
kunna uppträda där ell er vara tvungna neds~itta farlen väsentligt . 

Inom skärs torde förhi'il1anclena ej kunna bli så svåra att fartned 
sättning måste ske på grund av sjöh~ivning . P å grund av rykvatten 
i hårt viider kan möjlio·en vissa begränsningar bli nödvändiga . 
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Nya sjövägsregler 

Av kapten LENNART EKMA N 

Historik 

Under knappt hundra år har förekommit internationellt samarbete 
rörande sjövägsregler. V isse rligen ut fä rdade det engelska am iralitetet 
vissa sjövägsregler vid slutet av 1700-talet, men dessa hade ingen 
internationell g il t ighet. 1863 antog emellertid ett antal länder, där
ibland Sverige, gemensamma sjöviigs regler, vilka i huvudsak hade 
utarbetats i E ngland. Dessa regler reviderades senare i ett par om
gång·ar och bl ev fullständigt omarbetad e i samband med en inter
Jtationell sjöfartskonferens i \Vas h ington J 889. Sverige antog 1895 
cle nya reglerna, vilka någo t ändrades 1906. E n konferens i London 
1929 fö reslog en modernisering av sjövägsreglerna. Vid andra världs
krigets utbrott hade ännu inte alla nationer rati ficerat förs laget, var
för 1906 års regler kom att gälla ända till 1954, då 1948 å rs inter
nationella s j övägsregler bör j ad e tillämpas. Dessa grundade sig i hu
vudsak på 1929 års fö rslag och sta elsfästes vid en sjösäkerhetskon
ferens i London 1948. Konferensen tog dock ingen hänsyn till radar 
vid utarbetande av reglerna, varfö r dessa enbart därigenom kan sägas 
ha varit omoderna redan då de började ti llämpas. Betänker man vi
dare att de i princip grundade sig på 1929 års beslut är det föga 
egendomligt att det redan efter något mer än ett decennium ansågs 
att de borde omarbetas. U neler försommaren 1960 höll s en interna
tionell sjösäkerh etskonferens i Lonelon vid vilken bl a sjövägsregler
na grundligt granskades . Denna granskning ledde till att "Regulations 
for preventing co lli sions at sea 1960" utarbetades. 

A llmänt 

1960 års regler skilj er sig inte i sådan grad f rån 1948 års regler, 
att man kan tala om helt nya regler. Detalj fö rändringarna är emel
lertid många och viss hänsyn har tag its ti ll förekomsten av radar. 
Sålunda finn s t ex i en bi laga rekomm endat ioner för radars använd
ning för att undvika kollision vid begr~insad sikt. I fö ljande redogörel
se för ändringar och t illägg i förhå lland e t ill 1948 års regler bör ob
serveras, att de nya reglerna ännu inte fö religger i officiell svensk 

18 
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översättning, varför citat på svenska grundar sig på artikelförf :s 
Översättning. Vidare måste noteras, att 1960 års regler givetvis ännu 
i1:~e. trätt ~ kraft. ~-et kan dröja fl era år, innan tillräckligt många 
JOfartsnatJOner ratlt1cerat reglerna för att de skall kunna börja till

lämpas. Vissa till ägg och nya formuleringar är dock sådana att rl e 
ger svar på omstridela to lknings frågor m m i de nuvarande reg l ern~t . 

Reglernas indelning. 

1948 års regler omfattade fyra kapitel, medan de nya reglerna har 
sex kapitel. Kapitlet "Inledning och definitioner" finns kvar liksom 
kap "Skeppsljus och signalfigurer". ur sistnämnda kapitel har dock 
b_rutits ut reglerna J 5 och 16, vilka fått bilda ett nytt kapitel "Ljud
SJ_gnaler och fa~·tygs handhavande i begränsad sikt". Kapitlet "Styr
nmgs- och seglmgsregler" har samma omfattning som tidigare, mc
dan ur kapitlet "Varj ehanda bestämmelser", vilket finns kvar bru
tits ut regel 28, som fått egen kapitelrubrik "Ljudsignaler för fa rt} g 
i sikte av varandra". Dessutom har, som tidigare nämnts, tillkornmit 
en bilaga med rekommendation er för användningen av radar. 

Inledning och definitioner. 

Den mest betydelsefulla nyheten i regel 1 är att 
"fartyg skall anses vara i sikte av va randra enelast nar det ena 
av dem kan ses optiskt (visually) fr ån det andra". 

Föreskrifterna om tid för förande av skeppsljus har komplettera1s 
med : 

"Föreskrivna skepps l j u s må också visas från soluppgång till 
solnedgång då sikten är begränsad och vid alla andra tillfällen 
då det bedöms nödvändigt" . 

Tidigare refe rerades till fartygets mätbrev för def initionen av 
''längd" och "bredd". De nya reglerna definierar dessa mått som 
"längd över allt" och "största bredd". 

Definitionen på "ton" har utgått, enär elen ej längre erfordra~. 

1960 års regler definiera r mindre fartyg genom deras längel i stället 
för som nu genom bruttotonnaget 

S!? eppsljus och signalfigure?'. 

Regel 2 är helt ofö6indrad så när som på att nu ges lysvinkel 
först i grader och därefter inom parentes i streck mot tidigare 
tvärtom. 
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Tidigare krävde 1'egel 3 de ls att släpets längd översteg 183 m, dels 
att detsamma bestod av mer än en enh et för att tre vita ljus skulle 
få fö ras av bogserande fartyg. I el en nya regel 3 kr ä vs endast att 
s l ~i.pets längel överstiger 183 m. 

H elt nytt är i regel 3 att 
"mell an soluppgång och solnedgång skall ett maskindrivet far
tyg som bogserar, om sbpets längd överst iger 183 m, visa på 
plats där el en bäst kan synas en svart romb, hållande minst 0,61 
111 i diam eter". 

Regel 4, som han dlar om lju s och signalfigurer för icke manöver
färd iga fartyg och fartyg, som manövrerar med svårighet, har fått 
några tilbgg. Det första anger att med kabelfartyg m fl likställes 
fartyg, som bunkrar till sjöss (repl enishm ent at sea) eller som är 
sysselsat t med ivägs~inclancle ell er mottagande av luft farkos t (laun
ching or recovery of a irera f t). 

Ett helt nytt moment i regel 4 föreskriver om de ljus, som skall 
föras av fartyg, vilka ~ir sysselsatta med minsvepningsföretag. Häri
genom stadfästs internationellt vissa regler , som redan tidigare till
lämpats a v ett antal nationer. Ett fartyg, som ~i r sysselsatt med min
svepningsföretag, skall sålunda på förliga masttoppen föra ett grönt 
ljus samt på förmastens rånock ell er på varelera rånocken på den 
sida ell er de sidor, där faran f inns ytte rligare ett sådant lju s. De 
gröna ljusen skall föras utöver de ordinarie topp- och sidoljusen 
och skall vara synliga runt horisonten på ett avst[md av minst 2 n 111. 

Om dagen ska ll varje grönt lju s ersättas med ett svart klot, håll ande 
minst 0,61 m i diameter. Dessa ljus eller klot anger, att det är före
nat med fara fö r andra fartyg att komma närmare minsveparna än 
omkring 900 m (3000 fot) akter om dem eller omkring 450 m (1500 
fot ) på den sida el !el· de sidor där faran finns. 

Oklarheten i tidigare skrivning av regel 4 huruvida akter! jus skul
le föras eller ej, då i regeln nämnda fartyg ej gjorde fart genom vatt
net, har nu undanröjts. 1960 års regler utsäger klart att akterljus 
då e j ska 1l föras. 

. I regel 5 föreskrivs liksom tidigare om segelfartygs och bogserande 
tartygs ljusföring. Nytt är att segelfartyg utöver sido- och akterljus 
må (may) på förtoppen föra två ljus riitt över varandra och ti llräck
ligt åtskilda. Det övre ljuset skall vara rött och det undre grönt. n åda 
skall vara avskä rmad e och anordnade som ett vanligt toppljus. Lys-
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videlen skall vara minst 2 n m. För bogse rat fartyg har ti llkommit att 
från so luppgång ti ll solnedgång skall sådant fa rtyg föra på plab 
där den bäst kan synas en svart romb, hållande minst 0,61 m 1 dia. 
meter. 

Reyel 6 medgav tidiga re vissa lä ttnader i ljusföringen för sm it 
fartyg i hårt väder. R egeln gä ller nu alla fartyg oberoende av storlek. 

Ljusföringen på mindre fartyg behandlas liksom tidigare i regel l. 
Som ovan angetts def ini eras dock nu fartygen genom sin bngd. N) 
skrivn ingen av regel 7 innebär, att den skall gälla för maskinclrivn ;· 
far tyg av min dre längel än 19,81 m (65 fot) och för segel- ell er 
rodelfartyg av mindre längel ~in 12,19 m ( 40 fot). Regeln s nya ly 
delse medför, att det tidigare mom b ej hingre erfordras. V ida re 
har regeln kompletterats med medgivande för sådana mindre fa rtyg. 
som behand las i regeln , att förenkla föreskriven ljusföring, då dL 
bogserar eller bogseras samt att fö ra mindre signalf igurer än övriga 
farlyg. 

Moderniseringen av regel 8 ha1· medfört, att maskind rivet lotsfar
tyg nu nämns före lotssegelfartyg, att akterlj us skall föras av all :: 
lotsfartyg på väg samt att regeln gäller då lotsfartyg är i lotsnings
t jänst och på väg. Kravet att fartyget skulle vara "på sin station" 
har således fö rsvunnit. Den tidigare kuriösa skr ivningen att lotsse
gelfartyg i vissa fall kunde anv~inda "en lanterna med grönt glas 
på ena siclan och rött glas på andra" har ersatts med en bättre fo r
mulering. 

Rcqel 9 om fiskefa rtygs ljus och signalfigurer är belt omändrad 
och t ill synes fö renklad. Den trefärgade trålarlanternan har försvu n 
nit och enligt de nya reglerna skall alla trålare fö ra 

"två l j u s vertikalt över varandra med minst 1,22 m ( 4 fot) och 
högst 3,66 m ( 12 fot) avstånd mellan dem. Det övre av dessa 
]jus skall vara grönt och det undre vitt och vartelera skall va r;t 
.synligt runt hela horisonten. Det lägre av dessa två ljus skall 
föras på en hö jd över sidolj usen, vilken ej unelerstiger två gånger 
avståndet mellan de två vert ika la ljusen". 

Trålare må (may) vidare föra ett vitt ljus av samma typ som ett 
vanligt vitt toppljus, men detsamma skall föras lägre än och akter 
om nyssnämnda ljus (det gröna och det vita). 

Andra fiskefartyg ;in trå lare skall föra samma lju s som trålare. 
men det övre av de två vertikala ljusen skall vara rött. 

A lla fiskefartyg skall enligt 1960 års regler fö ra sidolju s, och 
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akterljus, när de göra fart genom vattnet , men få r icke fö ra sådana 
]jus, n;ir de icke gör fart genom vattnet. . . . . 
· De tre i triangel placerade vita lanternorna. vlika t ttchgare reg
ler utmiirkte, att redskapen sträckte sig mer än 153 m ut f rån far
tyget, har utmönstrats och ersat~s med e:t v itt l_jus synligt 
runt hori sonten. Detsamma skall be1mna s1g pa ett hon sonteli t av
stånd av minst ] ,83 m (6 fot) och högst 6, 10 m (20 fot) från dc 
vertikala lju sen samt i riktning mot de uteliggande redskapen . Det 
få r inte placeras högre än det vita av de vertikala ljusen och inte 
lägre än sidoljusen. . .. 

Liksom tidigare få r fiskefartyg anv~inda arbetslju s och vacka an
nalkande fa rtygs uppmärksamhet genom att blossa. V idare kan en
ligt den nya regeln fiskefartyg rikta ljuset från en strålkastare \elen 
riktning där fara hotar det annalkande far tyget, dock enelast sa att 
ljuset inte besvärar an dra fartyg. 

Fiskefartygs dagersignal är för närvarande en korg. 1960 års 
regler föreskriver, att alla fis kefartyg vid fiske under dager skall 
VJSa 

"där el en b~ist kan synas en svart signalfigur bestående av två 
koner, varelera hållande minst 0,61 m i diameter, med spetsarna 
mot varandra. Såclana fa rtyg om mindre än 19,81 m (65 fo t) 
hingel må ersätta s~tdan svart signalfigur med en korg. Om de 
utelieraand e redskapen sträcker sig mer ~in 153 m (500 fot ) 
h o ri ;~1te ll t ut i sjön skall fartyg , som är sysselsatt med f iske, 
visa ytterliga re en svart kon med spetsen uppåt och i de utelig-
gande redskapens riktning". . 

Ytterliga re bör tilläggas att liksom tidigare betraktas mte fartyg, 
som fiska r med släplin01·, som fisk efartyg. 

I r::gc/10 har utmönstrats kravet att akterljuset såvitt möjligt skall 
föras på samma höjd som sidolju sen. . 

E nda ändringen i regel 11 är att fartyg med en längel underst t
c-ande 45,75 m ( 150 fot) må (may) fö ra ett andra ankarljus. 

R egel 12 är oförändrad och regeL 13 har enbart utök:.1ts att g:illa 
även för f iskef lotta (fishing vessels fishing as a fl eet ). 

I regel 14 har viints upp och ner på elen svarta signalfi guren så 
att enl 1960 års regler skall fartyg, som är under segel och därjämte 
framdriv es med maskinkraft om dagen föra en sva rt kon med 
nedåtvii n d spets . 
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Lfudsignale?' och fartygs hand/tavande ·i begränsad sikt. 

Kapitlet inleds med följande. 
" Förekomsten av upplysningar erhållna genom radar fritager 
icke något fartyg från skyldigheten att noggrant (strictly) föl ja 
reglema och att särskilt fullgöra skyldigheterna enligt reglerna 
l 5 och 16. Bilagan till dessa regler innehåller rekommendationer 
avseelda att vara t ill hjälp vid användning av radar som ett me
del att undvika kollision i begränsad sikt". 

Regel 15 bar blivit klarare i sin nya version och dessutom försetts 
med några tillägg. Av 1948 års regler var det omöjligt att bestämma 
ordningsfö lj elen mellan de olika delarna av elen mistsignal, som far
tyg med en liingd Överstigande 106,75 m skulle ge, d~t det stod på 
grund. 1960 års regler anget· klart att de tre ski lda och tydliga 
slagen på skeppsklockan skall ges omedelbart före och efter elen 
hastiga r i ngn ingen. 
. Nytt ~ir att f iskefartyg under fiske, vare sig det är på väg eller 

ttll ankars, skall som mistsignal ge samma signal som bogserande 
fartyg, kabelfartyg m fl. 

Nytt är också att mask:inclrivet lotsfartyg i lotsningstjänst må, u t 
Över el e signaler som föreskrivs för var j e maskindrivet fartyg uneler 
tjocka, mist o s v, avge en igenkänningssignal bestående av fyra 
korta ljud. 

Regel 16 har försetts med ett viktigt tillägg. 
"l\!Iaskindrivet fartyg, som upptäcker närvawn av ett annat 
fartyg för om tvärs innan dess mistsignaler hörs eller innan 
det siktas optiskt ( visually), må i god tid vidtaga kraftig åtgärd 
för att undvika en närsituation, men om en sådan icke kan 
unelvikas skall fartyget, såvitt vid tillfället rådande förhållanden 
medger det, stoppa maskinen i tillräcklig tid för att undvika 
kollision och därefter navigera med förs iktighet till dess faran 
för kollision är förbi". 

Styrnings- och segz.ingsregler. 

I inledningen till kapitlet har tillkommit en ny punkt, vilken säger 
att reglerna 17- 24 enelast gäller för fartyg, som är i sikte av varand
ra. Vad som enl 1960 å rs regler avses med att vara i sikte a\' 
varandra har, som ovan angetts, tidigare definierats i reglernas in
ledning. 
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Regel 17 är helt omarbetad och förenklad. Fråga är dock om re
geln ens i sin nya form täcker alla fa ll. 

"a) När två segelfartyg nalkas varandra, så att fara för kolli
sion kan uppstå, skall det ena av dem hålla undan för det 
andra enligt fö lj ande. 
l. När fartygen har vinden in på olika sidor skall det far

tyg, som har vinden in om babord, hållan unelan för det 
andra. 

2. När båda fartygen har vinelen in på samma sida, skall 
det fartyg, som är i lovart, hålla unelan för det, som är 
i lä . 

b) Vid tilbmpningen av denna regel skall lovartssidan anses 
vara elen sida, som är motsatt elen på vilken storseglet föres 
eller vad gäller råtacklat far tyg den sida som är motsatt den 
på vilken det största snedseglet föres." 

Reglerna 18 och 19 är helt oförändrade medan regel 20 fått ett 
tillägg, vilket inskränker maskindrivet fartygs skyldighet att väja fö r 
segelfart y g. 

Tillägget lyder : 
"Denna regel skall ej ge segelfartyg r~itt att i en trång farled 
~iventyra risk fri genomfart för ett maskindrivet fartyg, vilket 
kan framföras endast inom farleelen (navigate only inside such 
channel)". 

Regel 25 ang maskindrivet fartyg i trångt farvatten har fått ett 
motsvarande tillägg. 

"I trång farled får icke (sh all not) maskindrivet fartyg med en 
längel unelerstigande 19,81 m (65 fot) äventyra riskfri genom
fart för fartyg, vilket kan framföras enelast inom farleden". 

I Övrigt är reglerna 21- 27 oförändrade. 

Ljudsignaler för fart)'g i sikte av varandra . 

I ett nytt moment i regel 28 föreskrivs, att regelns uppmärksam-
hets- och manöversignaler må (ma y) kompletteras med 

"en optisk signal bestående av ett vitt ljus synligt runt hela ho
risonten på ett avstånd av minst 5 n m och så anordnat att det 
fungerar samtidigt med och i förbindelse med ljudanordningen 
och förb lir tänt och synligt under samma tid som ljudsignalen". 
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Varichanda bestämmelser. 

_ R eglerna 29-31 i1r oföriincl rade så när som på att i regel 31 har 

t1_llkomm1t två ytterligare sätt att avge nödsignal varjämte anmärk

nmgen om nödsignaler på radio har kompletterats med U])pgiit 
0 

l . l f"" l" . ll1 
a armstgna en or rac totelefoni. Denna senare består av två toner 

som sänds alternerande unel er perioder av 30 sekunders till en minut' 
varaktighet. s 

De två nya sätten a lt avge nödsignal iir 

l ) att avge en orangefärgad röks ignal och 

2) att sakta och upprepade gånger höja och sänka de åt sidor
na utsträckta armarna. 

Rc.r;cl 32, vi lken i 1948 års sjövägsregler handlade om roclerkom
mando, har utgått. 

"Radarbilaga n". 

" l . A el ntagan en, som grundar sig på oti ll räckliga informationer, kan 

vara fa r!Jga och bör undvikas. 

2. Ett f~rtyg, som i_ begränsad sikt framföres med hjälp av radai, 

_skall l overenss tammelse med regel 16 a gå med måttlig fa rt. 

Opplysnmg som erh ållits genom radar, iir en av de omständio-

heter som bör tas hänsyn till vid avgörande av vad som 1r 
mått lig fart. I detta hänseende måste det uppmä rksammas a tt 

små fartyg, små isberg och liknande f lytande föremål måhända 
ej kan upptäckas med radar. 

Om radar anger, att ett eller fl era fartyg befinner sio- i niir

ll eten, kan detta innebära (may mean) att "måttli o- far~" är en 

Elgre fart än vad en s jöfarande utan radar skul k ansett som 

mått lig uneler rådande omständigheter. 

3. V id navigering i begränsad sikt bestämmer inte enbart rada r

avståJ.1d_ och r~darbäring det andra fartygets läge enligt regel 

16 b l t !llrackltg: grad för att befria et t fartyg från skyldigheten 

att stoppa maskmen och navigera med försiktio-het när en mi st-
signal hörs för om tv ä r s. 

0 
' 

4. :\Tiir någon åtgiird har vidtagits enligt reo·el 16 c fö r att und

vika en onä~situation är det nöclviincligt (~ssential ) att kontrol

l_era att atgarclen har haft Önskael verkan. Ändring av kurs ell er 

~art eller _av bådadera är åtgiirder vid vars vidtagande den sj ö· 

tarande bor (must ) rätta sig efte r omshindigheterna i varje fal l. 
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5. Enbart en kursändring kan vara den mest effektiv a åtgä rden 

för att undvika närsituationer uneler förutsättning 

a ) att det finns tillräckligt med fritt vatten, 

b ) att elen görs i god tid, 
c) att elen iir kraftig; en ser ie av små kursändringar bör unel

vi kas och 
d ) att den inte resulterar i en närsituation med andra fartyg . 

6. Åt vilket håll en kursändring skall företas bör bestämmas e fte1· 

omständigheterna i va rj e fa ll. En änd ring styrbord h~in är van

ligtvis att föredra framför en ändring babord hän, s~irskilt när 

fartyg nalkas varand ra på motsatta eller nära motsatta kurser. 

7. En fartänclring, vare sig ensam ell er i förening med en kurs

ändring, skall vara kraftig. En serie av små farLindringar bör 

undvikas . 
8. Om en niirsituation är nära förestående (imminent) kan den 

lämpligaste åtgärden vara att upphäva fartygets fart." 

Slutord. 

Ti ll sist bör ytterligare understrykas att 1960 å rs sj\)viigsregler 

ännu inte t rät t i kraft. De bör dock redan nu studeras ingående så 

att överPången till dem underlättas. Dessutom klarlägger de, som 

tidigare cf ramh ållit s, vissa diskutabla punkter j de nu gä llande reg

lerna. 
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Litteratur 

WEYERS FLOTTENTASCHENBUCH 

( 43 :c årgången, 384 sidor, utgivare Alexander Bred t med skisser av Erich Gröncr 
m fl ) visa r sig även i å r vara den tillförlitliga uppslagsbok fö r världens flot
tOr, som den alltid va rit. Den starkt koncentrerade tabellform en med sin a sym
boler lämnar utförliga data över va rje ensk il t fartyg, va rigenom fartygets styrka 
och egenskaper åskåd li ggöres. SymptOmatiskt för den nya tidens tekniska ut
veckl in g är, att vissa nya symboler införts. D et gäl ler symbolerna för robour 
same för utskjutningsanordnin gar för ballisriska robotar, för styrbara medel
distansrobotar och för sty rbara korrhållsrobotar. För utskjutningsanordnin g~r 
för Lv-robotar kvarsr:'\r den tidigare använda symbolen. I den n ya årgån gen 
av FLOTTENTASCHENBUCH ryms inre mindre än l 023 utomordentligt v:il 
gjorda sk isser, va rtill komm er 282 foron . En n yhet för i å r är en se rie på 23-! 
silhuetter i skalan l :3 500 av samtli ga öve rvarrensfartyg ner ti ll dc större mi n
sveparnas swrl'ek. D essa silhuetter är avsedda att vara ett slags register flir 
art med deras hjä lp hi tta rätt bl and fart ygssk isserna (i skalan 1:2 000) och ta
bell ern a och dä rmed snabbt f å fram ett fartygs data. Liksom tidi gare fin ns 
för smä rre fartyg skisser i skalan l :1 000. Bland mera intressanta illustrarioner 
må nämnas : skisser av samtliga typer, som in gå r i den nya danska Hottpl ancn, 
skisser av dc franska och ita lienska robotkryssa rna (5 000 resp 6 000 ton), ski '
sct' av ameri ka nska och franska dockor för land sti gningsfartyg (7 300 resp 8 500 
ton, hög fart) utrustade med helikoptra r (6 resp 2) och ski-ss av brittiskt tank
fartyg (22 000 ton) med 6 helikoptrar. slutligen kan foto och skisser av de 
amerikanska depåfartygen för ubåtar med Polaris-robotar och skiss av de so \
je ri ska robotobservat ionsfartygen lätt väcka ideassociationer av globalstrategi sk 
räckvidd . 

A. K . 

JANE' S. FIGHTING SHIPS 1960-61 

(6 3 :c :'u·gån gcn, 436 sidor, utgivare Raymon d V . A . Black man) är fort fa · 
randc den utförligas te källan, då det gäller att studera världens örlogsfarty ~. 
En del fartygsslag hå ll er på at t försvi nn a, and ra di ffe renti eras ge no m att ti ll
de las nya verksamhetsområden, bes ryckas med nya vapen eller förses med mo
dernare tek nisk utrustning, vi lket kan medföra öknin g el ler minsknin g av ton
naget, oftast dock ök nin g. Sålunda har hanga rfartyge n redan tidigare differen
tierats i tre sto rl eksk lasse r. Sedan slagskeppen i det närmaste försv unnit (lis
to rna upprar endast 8 amerikanska och l franskt) och kryssarna decimerats, 
länu1a s större utrymme åt Jagare, fre gatte r och ubåtar. Vid moderniseringar 
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ändras ofta rigg, bryggor, överbyggnader o s v genom t illkomsren av nya va
pen och ny utrustnin g t ex au- raketer, radaranten ner, heltkoptrar _o s v . Och 
det är inte säke rt att alla syste rfart yg byggs om efter cnherltga pnnctpcr. Den 

år<>å n<>e n har ä<>nat mycken uppmärksamhet åt att följa ~iven smärre för-nya " " " . "ndringar p å enskilda jaga re och f regatter. Sålunda har exempelv ts dc åtta 
~rittiska jagarna av U-klass numera spalta ts upp i inte mind re än fem ver
sioner. Både jagaren och fregatten uppträder i en mängd oli ka storl cbr. J a-

ren omsp änner området från 5 000 ton till 1 000 och fregatte n 6 000 till 600 
~:n. va rför det börjar bli olämpligt att placera in fartyg av så olika storlek 
under dessa båda farrygss lag. Aven t räng- och specialfartyg har fått s törre 
utrymme än i tidi gare årgångar. Särskilt gäller detta fö rsöks- och cxpen mcnr
farcyg, som bör väcka intresse genom att den tckn1ska ut vcckhngen hunntt 
längst på dy lika fartyg (ofta ombyggda handelsfartyg) . FIGHTING SHIPS 
har sin styrka i de utmärkta fotografi erna . Den nya å rgån ge n innehåller c:a 
2 500 foton och skisser, va rav 470 n ya . 

A. K. 

NORGES SJöKRIG 1940~1945. 

Marinens operationer i arktiske farvann og i Island, på Grönland , 

Jan Mayen og Svalbard. 

(G yldendal Norsk Forlag 1960) 

Ytterligare ett band av örlogs kaptein E A Stec ns förnämli ga arbete om Norges 
sjökrig under andra världskriget har nu ukommit. D etta senaste band handlar 
om norska st rid skrafters deltagande i krigförin gen i det arkriska området . 

Tre faktorer gör denna del särsk irt intressant. För det för sta har de norska 
stridskrafternas insatser i dessa områden va rit: ganska okänd a, för det andr:1 
får man en int ressant inblick i de geogra fiska förhållandena bl a på Spetsbergen 
och Jan Mayen och för det tredje har området hög aktu alitet i dagens stra
tegiska situation. 

Väderläkstjänstens betydelse. 

Som en röd tråd genom ope rationerna mot der arkt iska området går båda 
krigförande paners önskemål om och behov av väde runderrcittel se r från ark
tiska om råder. 

Vid väderl eksrapporterna i T V och radio har nog många läsare kunnat 
konsta tera, att området I sland-Grönland-Spetsbergen-norska kus ten spelar en 
stor roll för väderlekss ituationen i norra och mellersta Europa. Otillräckliga 
underrättelse r från detta område medför dä rfö r en avsevärt fö rsvå rad prognos-
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rjänsr. För T yskland spelade dessa prognoser under an dra vä rldskriger stor roll 

såvä l för flyg- som sjöoperarionerna, medan den allierade konvojerafiken p:\: 

A tlanten och skyddet av denna var minst lika beroende härav. Efter So vjer. 

unione ns inträde i kriget blev den arkt iska väderl ekstjänsten särsk il t vi kti<> 

för kon vojväga rna öve r I shavet. Aven andra drivkrafter än behovet av väd er~ 

leksunderrättel ser fanns dock för operationerna i der arkri ska område t. Ur 

norsk sy npunkt spe lade t e förhållandet att området var norsk mark sarnc 

kolgruvorna på Spetsbergen sin icke oväsentliga roll. 

Grönland. 

D c norska res urserna för att kontrollera G rönland och förhindra tysk in. 

filtrat ion p å denna vä ldi ga ö var självfaller hel't otillräckli ga. Ons läge gjord~, 

ar r USA redan under de första krigsåren visade stort intresse ::tv detta område. 

När befolknin gen på Grönland efter 9 april 1940 begä rde USA:s skydd tvc. 

kade man därför inte att efterkomma denna begäran. Tyskarna gjorde redan 

under de första k ri gså ren ett flertal försök arr upprätta såvä l bemann ade 

som obemannade väde rleksstationer på nordöstra Grönland, men dc allierade 

lyckades tämligen snart dri va bort dessa a vdelningar och förstöra materielen. 

Det fotfäste, som USA erhöll på Grönland under krigsåren , har sedan som 

bekant behållits. 

l s land och Färöarna . 

P å allierad sida fruktade man efter den 9 april , att ryskarna skulle sä tta 

sig fast på Island och Färöarna. Redan den 13 april besattes därför E iröarn<t 

och den 6 maj Island a v förbar,d ur Royal Marines. Is land kom tidigt att 

spela en vikt ig roll såväl när det gällde Atlantko nvojernas skydd, som n:ir 

det gällde verksamheten i dc arktiska vattnen . Den norska krigsledningen v isade 

tidigt sitt intresse för att organisera och basera förband p å Island. Dessa kom 

att omfatta dels smärre armeenhcter, dels bevakningsfartyg och dels ett fl n

fö rband. Såväl flyg- som sjöstri dskrafter gjorde goda insatser i kampen mor. 

tyskt flyg och ubåtar, särskilt under de första krigsåren. 

Jan Mayen. 

Jan Mayen ligger 600 distansminuter från Reykjavik och på samma bredd .• 

grad som Nordkap. On, som är 55 km lå·ng och 15 km bred, har vulkanisht 

ursprung. Den utdöda v ulkanen Beerensberg är 2.277 m hög med evig snö P•• 
toppen. Skildringen ger här en bra bild av de svå righeter, som va r förknipp ade 

med att håll a en norsk sty rka på ön samt värdet av att dc allierade kunde 

erhålla kontinuerliga väderleksrapporter härifrån. P å hösten 1943 upprättad~ 

USA en radiopejlstation på Jan Mayen, vilken låg kvar ända till krigsslutet. 

Under 1944 utökades väderlekstjänsten på ön med en radiosondsrarion, v il ket 

ytterligare ökade värdet av observat ionerna här ifrån. 
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s valbard. 

Det mest intressanta och kan ske också det ur dagens syn vinkel mest aktuella 

avsnittet är det som behandl a r Svalbard, ell er Spetsbergen som v i är vana art 

kalla denna ögrupp. Genom den s k Svalbardtraktaten a v 1920 blev Svalbard 

erkänt som norskt land med bl a det förbehåller att Norge förplikrigades att 

där icke upprätta flottbaser eller anlägga befästnin gar. Traktaten godkändes 

förutom av signatärmakterna (USA, England, Sveri ge m fl ) även av So vjet

unionen och Tyskland. 1925 tog Norge sitt nya landområde i besittning. 

Ogruppcn har en yta på 62.920 km" d v s c :a 20 gånger Gotlands yra. Den 

största ön är Vcsrspetsbergcn på 39.500 km~ och där finn s de stora stenkols

fyndi ghete rn a. När andra världskriger utbröt pågick kolbrytning i tre gruv 

anläggningar, del s en norsk vid Lon gyearbycn, del s rvii ryska vid Barentsburg 

och vid Gruma nrbycn. Dc tidi ga re svenska gru vanlägg ningarna hade så lts dels 

till ryssarna, dels till norrmännen (Svcag ruvan) und er 1920- och 1930-ta len . 

Befolkningen utgjordes 1940 av c:a 2.300 norska och ryska gru va rbeta re. 

Bränslesituationen i Norge medförde, att man 1940 had e börjar v idta åt

gärder för att öka kolbrytnin gen på Spetsbergen till upp emot 700.000 ron per år . 

Eftersom de t va r ett tyskt intresse att kolbrytningen skulle fonsätta fick det 

norska gruvbolaget (Store Norske Spitsbcrgen K ullkompani) tillåtelse att fort

sätta driften. Under 1940 bröts i dc norska gruvorna 271.000 ton kol, medan 

den ryska produktionen var 296.000 ton. 

Varken de allierade eller tyskarna ansåg under 1939-40 att de arktiska far

vattnen hade någon större strategisk betydel se. Efter Sovjets inträd e i kri get 

i juni 1941 ändrades denna bedömning helt och håll er. En rysk kontroll över 

Spetsbergen skulle medföra väserrtligt bättre möjligh eter för tyskarna att an

falla ishavskonvojerna. Från norska regerin gens sida togs frågan om försvaret 

av Svalbard upp den 25 juni 1941 i London . Två lösningar diskuterades, dels 

militär ockupation, dels evakuering av befolkningen och förstöring av gruvorna 

m m. Dessa disku ss ioner förd e bl a med sig art Sovje tunionen fick se sig tvingad 

att erkänna den norska Londonregeringen. 

Eftersom läger på Svalbard var oklart beslöt brittiska amiral it·etet att re

kognosera ögruppen. Un der ledning av amiral en Vian, känd från Airmarkaffä

ren och Narvik, inlöpte en brittisk styrka i I sfjorden varvid man kunde 

konstatera, att der troligen icke fann s några ryskar på ögruppen. Syss lomannen 

protesterade mot detta brott mot Svalbardtraktaten. Amiral Vian utnämnde 

emellertid sin norske sambandsofficer en mar inlöjtnant till militärguvenör på 

Svalbard , medan han själv gick tillbak a till Scapa Flo w för att få nya instruk

tioner om vad man skulle företa sig. 

Som slut resultat a v ett fl ertal överläggningar mellan norska, brittiska och 

sovjetiska regeringarna beslöt man att evakuera Svalbard före vintern 1941. 

Våren 1942 sändes emellertid en expedition till Svalbard för att rädda kol

gruvorna från förstörelse genom översv ämnin g. Senare under 1942 upprättades 
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allierade väderlekmarioner på ögruppen och de fåral iga tyskarna fö rdrevs. 
Tyskarna gjorde bara ett verklige omfattande anf::tll mot Sval bard och der 

var i september 1943. Med slagskeppen Tirpitz och Scharnhorst och nio jagare 
utfö rdes en operation med uppgift att fördriva de allierade och upprätta nya 
väderlcksstationer. En stor del av den allierade garnisonen togs t ill fånga och 
fördes via Norge till koncentrations- och fångläger i Tyskland. Endast sex 
stupade och c:a 100 man lyckades dra sig undan dc överlägsna ryska styrkonn , 
som ti ll garnisonens förvånin g drogs tillbaka redan efter ett dygn. Det mesrc. 
möjliga av anläggningarna på Svalbard hade dock då förstörts. En månad efter 
angreppet upprättade tyskarna väderleksstationer på ett par platser på nor ra 
Svalbard. De al lierade blev aldrig helt på det klara med dessa stat ioners läge 
och verksamheten upprätthöll s t o m efter kapitulationen. Inte förrän i se ptem
ber 1945 hämtades dc sista tyskarna från Svalbard och internerades i Norge. 

Från all ierad sida sändes undsättning till den upprivna garn isonen men inre 
förrän i oktober reorganiserades styrkan på Svalbard ordentligt. Tyskarna höll 
under resten av kriget den allierade verksamheten under uppsikt från flyg och 
ubåtar, som dels spanade, dels anföll anläggningarna. Så !'änge de tyska sta
tionerna på ögruppens norra del fick vara i fred ansåg man det tydlige n inre 
vara värt med någcn större aktion. Den c :a 60 man starka norska garnisonen 
lyckades dä rför med sin uppgift att hålla denna viktiga position i flanken pä 
konvojvägen till Murmansk. 

Det är ett stycke ganska märkli g krigshistoria, som nu blottas fö r offent
ligheten. Under en sto r del av k rige t kämpade här i dessa arktiska områd e:1 
norska styrkor med brittiskt stöd och lyckades där vid försvå ra och delvis 
även förhindra att tyskarna kunde utnyttja områdena fritt . D e arkriska områden, 
som berördes av opera tionerna, har i dag högsta aktualitet som en presum· 
riv kri gsskådeplats mellan öst och väst, vilket ger ski ldringen mer än enbart 
historiskt intrcssse . 

Liksom tid igare band präglas detta arbete av samma klara och sakliga skri v
sätt som tidigare arbeten av örlogskapteinen Stecn. Endast ett band, behand
lande norska marinens operationer från baser i Storbritannien, återstår nu av 
skildringen av norska marinens kamp under andra världskriget. 

]-C Danckwa rd t. 

VORE UNDERVANDSB ÅDE GENN'EM 50 ÅR. 

Av kommendörk a ptajn R. S t e e n Ste e ns e n. 

(i kommission hos Ejnar Munksgaard) 

Der danska u-båtsvapnet kunde 1959 begå sitt femtioårsjubileum. Vapnets 
historia skildras i rubricerade arbete av kommendörkaptajn Stecnsen, som redan 
tidigare gjort sig känd för si n förm åga att skildra marina sammanhang lättläst 
och överskådligt. 
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Efte r en mera al lmän historik av u-båtsvapnets utveckling skildrar förf., 
bur D ann.ebrogen första gången hissades på en da nsk u-bår, v ilket skedde den 

3 
oktober 1909. U -båren "D ykkeren" hade byggts i Spezia och sedan bogserats 

hela den långa vägen t ill Köpenhamn . "Dykkeren" skrev otvivelaktigt mann 
historia som den fö rsta u-båten i vä rl den, som utrustades med trådlös telegrafi, 
vilket skedde redan 1910. Dess öd e i fortsä ttnin g blev olyckligt: i oktober 
1916 ramm ades den i Oresund av en norsk ångare. Med undantag av chefen 
räddades hela besättningen. Tre man kunde slussas ut genom tornet - en av 
de första räddni ngarna i sitt slag, säger förf. (Första räddningen ur en sj unken 
u-båt ägde emellertid rum så t idigt som 1851, då den tyskbyggda " u-båten" 
"Sjöd ykarens" besättni ng räddade sig ut ur det sjunkna skrovet) . 

Redan före första väddskriget had e fl era u-båtar idörlivars med dan ska ma
rinen, så att D anmark vid krigsutbronet 1914 hade sju u-bårar att sätta in 
i neuuali tetsvakten. Den första danskbyggda u-båten erhöll i dopet namnet 
"H avfru en". 1918 fick Danmark sin första U ndervandsbådsskole for Söofficerer. 
Aret förut hade en omorganisation ägt rum, som innebar, att u-båtsvapnet och 
fl ygbårsflottiljen sammanförd es till en enhet, en organisation, som emellerti_d 
bara bestod några år. 1922 var u- båtskommandot åter en sjä lvständ tg orgam-
sati on. 

D anska u-bårars upplevelser på långfärder skildras också av Steensen . 1924 
företog sålunda en fl ottilj om tre u. båtar kryssning runt England och Skott
land till Färöarna, den längsta fä rd, som landets u-båtar företog under mellan
krigs tiden. Det blev ingen lugn t uri sttur. Redan vid Skagen mötte hårt väder, så 
hårt, att master knäcktes och skador uppstod på överbyggnaderna, varför re
parationer måste utföras i Esbjerg. När flottiljen stack ut till havs på nytt, 
mötte den nya stormar och nya besvärligheter: än en gång bröts masterna och 
gick över bord, och nya reparationer på skroven blev nödvänd iga. Men väl 
ute på Atlanten blev det lugnare. "Atlantens" forholdsvis blide dönninger dan
nede en behagelig kontrast till Nordsöens noget ubeherskede optraeden" , skri
ver författaren bl a. 

A ven händelserna under andra världskriget blir givetvis föremå l för om
nämnande. H är ges sålunda en utförlig beskrivn ing av fartygssä nkningen på 
H olmen natten t ill söndagen den 29 augusti 1943. Några av de sänkta farty
gen lyckades det senare tyskarna att reparera och utrusta men ingen av de 
danska u-båtarna kom under tysk flagg. 

Kcommendörkaptajn Steensen slutar sin bok med att teckna u-båtsvapnets fram
tida möjli gheter i aromkraftens och raketernas tecken . 

E. H. 
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MAL TA CONVOY . 

Av Peter Sh a nk la nd och Anth ony Hunter. 

(Collins, London, 1961 ) 

Fästningsön Malta und er det andra världskriget skrev historia på ett allde les 

sä rsk ilt sätt. On ägd e inte endast fortifikation er till försvar av en betydel sefull 

hamn, en bet ydan de ga rnison och fl ygfä lt med ett utomord entligt st rategiskt 

läge, utan också en civi lbefo lkning på ett par hundra tusen människor. Proble

men för öns högsta ledning blev därför långt mera komplicerade och svårb~
mästrade ä n om det rört sig en ba rr om militära st yrkor; med de ohyggli p 

påfres tni nga t·, som den icke-mi li6ra delen av öbefolkningen fick uppleva, iLH,· 

bara i form a v svältransoner utan också av de lidanden och hemsökelse r, son: 

täta luftbombardeman g förde med sig, ter det sig som någo t av ett und er a,· 

psykologisk v idsyn och förnämli g administration att det lyckades engelsmänn ~n 
a rr få denn a civ ila majo ritet på M alta att helt solidarise ra sig med im per iet 

och dess krigsmål. D et had e inte var it onaturligt, om dc sjä lvs tändighetstr:i

va nden, som efter kriget gjort sig så starkt gällande, begagna t EngLands nöd

läge att avpressa moderla nde t löften om framtiden och därvid tillgripit m~
del, som kunnat verka försvårande p å det rent militära försvaret. Men in tet 

av allt detta sked de. And:"t var läget i början av 1942 förtv ivlat. Ons militär

ledning syss lade ständigt med den tanken för ögonen, a tt kapitulation f ön· 

eller senare va r oundviklig; det gällde bara att uppskatta hur l:"t ngt förrå

den skulle räcka och ef ter de s:"t framräknad e siffrorn a fastställa en sannol ik 
kapitulation sdag. 

Intressa nt ä r a tt konstatera, hur man på båda sidor bedömde Maltas strategiskt 

betydelse. Inom engelska amiralitetet rådde ingen tvekan om att ön måst'' 

hållas, kosta vad det kosta v ille. Inom brittiska armen däremot motsatte si~ 
senare gene ra l Auchinleck att alltför stora resurser sa ttes in på att undsätta ön : 

han m enade, att det skulle va ra möjli gt att genomföra öke nopcrationerna, även 

om Malta föll i de allierades händer. I krigskabinettet och hos Churchill vann 

däremot såda na tankar intet gehör; här mindes man alltför vä l, att redan Nelson 

inse t t Maltas betydelse och uttalat den förh oppningen, att ön för alltid måtte 
bli i cng~ l sk hand. 

P å tysk sida hävdade storamiral R aeder med styrka i det nazi sti1ka kri gs

rådet, att Malta mås te elimineras; dess erövrin g skulle vara första steget mot 

e rövring av Egypten , P ers ie n .och till sist också Indien. I Rom hade man p.'\. 

basis av flottmanövrer 1938 kommit till det resultatet, att Malta vore lätr att 

erövra ; dess lv-bestyckning utgjordes t ex endast av 172 pjäser och jaktförsvar 

var praktiskt taget obefintligt. D essutom visste man, a tt livsmede lsiao-ren var 

tämligen minima la. Inte desto mindre kunde en a-elska flottan o-e no~ raid er 
t> " 

f r ån Malta åstadkomma svåra avbräck i ökent ruppernas försörjning. I början 
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av 1942 hade dc allie rad e emellert id noterat viss framgång på detta område : 

deras förluster på denna route uppgick nu till' end ast c:a 30 proce nt mot tid iga re 

nära 80. 
D en 29 ap ril möttes de två diktato rerna i Be rch tesgarden och bes löt efter t vå 

dagars må ngord ighet att erövra Malta! I slutet av juni sk ull e tyskarna sätta 

in bl a två bata ljone r fallskärm strupper. Il D uce kunde meddela a tt 10.000 

commandos i fem månader tränats fö r en Maltainvasion på kusten av Li vorn o, 

som erbjöd sto ra likh ete r med den eftertraktade ön. Bl a övade ma n anv:ind

ninge n av specialkonstruerade stega r med vi lka ma n med lätthet skulle k larä. 

sig uppför dc 40 meter höga klipporna. 

J u me r den fa stställda dagen nä rm ade sig, desto stö rre blev dock be tä nk

~-amheten hos de t vå diktatorerna. Hitle r kröp snarr nog bakom bedömnin gen 

av sig själv " Jag ä r en hjälte t ill land s med en kruka till sjöss" ! Samtidi gt 

rapporte rade Ramm el fr ån ökn en, att han klarade situation en även om Ma ln 

förblev i engelsk bes ittn ing. T juni hade denn a t veksam het å båda sidor lett 

t ill att man var öve rens om att avstå från den sto ra in vas ionsattacken mot ön. 

Unde r t iden upplevde Malta ständiga bombra id er. De fem första må nadern a 

av 1942 noterades så lund a 2.470 bombraider; på två månade r östes ner dubbl ·1 

den bombvikt som London fick utstå unde r blitzens värsta t id : 10.000 hus låg 

i rui ner, d ubbelt så många hade skadats svårt, 100 kyrkor hade mås t stängas . 

För öns guvernör och hans närmaste män stod det klart, a tt M altas ödestim 

ma ku nde slå den första vecka n i sep tember, om ej undsättning ti ll dess nådde 

fram. Det må natli ga li vsmedelsbehovet uppskattades t ill 26.000 ron . Särsk il ! 

kriti skt va r det ifråga om olja och fl ygbensin. 

Den 22 apri l bes löt det britti ska k rigs kabinettet under Chu rch il l att göra allt 

fö r att und sätta M alta. Den kon voj, som sk ulle utrustas, utgick man emell ert id 

från måste best å av fa rty g, som gjorde sina modiga 16 knop. Här anmäl'de 

~ i g genast ett svå rt krux: En gla nd ägde ingen tanker, som uppfyllde detta v ill 

kor. U nderhandlin ga r in leddes med USA, som resulterade i för hy rn ing av 

T exaco's Kentu cky och Ohi o på 14.000 ton. 

U nder t iden hade gmeral Gorr tagit högsta befälet på Malta. Bland han s 

första åtgärder va r att organi se ra ett helt nytt trafiksystem p:i ön, varigenom 

lossning av fa rt yg sk ulle i hög grad kunna påskyndas, allt med ta nke på den 

konvoj, som beräknades ankomma i mitten av juni. 

D enn ?. kon voj bes tod eg-entligen av tvenne: en frå n väste r och en f rån ö: t·er. 

Den västerifrån kommande, i v ilken Kentucky ing ick, förde med sig 43. 000 

tons last, den från Alexan dria utgåe nde sva rad.c för in te mindre än 72 .000 tons. 

Båd ~. hade stark eskort, de n sistn äm nda a v in te mindre än sju kryssare och 

28 jagare. Nä r Gibra lt:H kon vojcn nådde de t rånga farvattnen mellan Sicili en 

o:h Afrika, överl ä mn ades kon vojskyddet till lv-kryssaren Caire och åtta ja

gare, medan de stö rre fartygen åter vände till sin a baser. 

Mycket snart siktades t vå ital iensk a kryssa re jämte jaga re. Trots und erläg

eenh et i best ycknin g gick de engelska jagarna till attack, medan d.en kva rva-

19 
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rande styrkan fö rsvann i tät dimmrid å. Ita lienarna uppfattade, att de miit t 
en överlägsen sty rka och sky ndade enligt erhå lln a al lmänna direktiv an vänd., ; 
en italiensk jaga re sänktes av enge lsmänn en. 

I fonsätt nin gen va r konvojen in te lika lyckosam: av dess sex fa rtyg nåd , e 
end ast två Malta. Kenwck y med dess värdefu Ila olja sänktes. Samtidigt mås- e 
A.lcxandri akonvojcn återvända, sedan 4 av konvojens 1l handelsfartyg fal t t 
offer för motortorped- och u-båtar. 

Am iralitetet tog lärdom av miss lyckand et . Den nya konvojen som därefter u -
ru stad es fick ett lån gt starkare konvojskydd . Den skull e utgå från Gibralt. r 
me n avled nin gsmanövrer företagas i Ostra Medelhavet. 

Sk ildrin gcn av dennJ. konvoj med täcknamnet " Pedesta l" är ytte rst utför),~ 
och ge r en god bild av dc mångahanda problem, som mötte amira li tetet. Ft•r 
den , som t ex vi ll studera, hur svå rt de t ä r att håll a operation er av den n.1 
2rt hemli ga, finns här god lekty r. Trots alla försikti ghetsmått, kan man t· 1 

efte råt kon state ra, att axelmakterna på ett t idigt stadium kände väl till kon vo -
planerna. Om öjligt är f ö inte, att kunskapen härom sp ritts reda n från enge lsb 
hamnar, där det tämligen öpp et talades om, a tt man lastade farty g, destin erade 
til l Malta. P å axelsi dan hade man följaktligen god tid på sig att fö rbereda si r:1 
anfall. Man saknade ej heller resurse r: 540 flygplan inräknades på baser f·l 
båda sid or om färdvägen. U-båta r fanns det god till gång på medan däre mu 
ita lie nska f lottan ej förm ådde sända större fartyg i nämnvärt antal till sj ö·.s 
av brist på olja . Men härom svävade v id denn a t id man på engelsk sida i 
total okunni ghet. 

En svaghet fanns det dock hos axe lm akterna: dc kunde in te enas om hur 
fl ygskydd sku lle ges åt italienska sjöstridsk rafter. Rom fordrade tysk hjälp 
hä rv idlag - t yskarna å sin sida v ill e inte avstå plan för ändamålet. Till si ' t 
drogs frågan inför Mussolini, som av politiska skäl ställde sig p å tyska rn .. s 
sid a trots att han därigenom insk ränkte den egna flottans handlin gsf rihet. 

Den konvoj på 14 handelsfartyg som all tså i med io av augusti stävade öster ~.;t 
ge nom Medelhavet mot Malta, hade som skydd två slagskepp, fyra hangarfarty·,, 
tol v kryssare, fyrtio jagare och å tra u-båtar . I minen av denna väldi ga arm ad;t 
gick tankern Ohio, som nämnts lånad från USA men med engelsk besättnin; 
ombord. D ess last va r i detta nu så värdefull , att på den hängde Maltas Öc'c 
och möj ligheterna att fö ra kriget t ill sege rr ikt slut i denna del av världen. 

F ienden in såg klart Oh ios bety delse och in riktade också sina attacker m • t 
henn e. Dag och natt under tre dy gn avlöste det ena anfallet det andra. Stu k ,_ 
pl an, u-båtar och motorto rpedbåtar attackerade i ett . A nfa llen kos tade eskonc·1 
stora förlu ster, men konvojen stod inte att hindra. Ohio fick styrmaskineri t 
skadat, fick fl era träffar, till sist störtade ett Stukapl an på dess däck och 
exploderade. H älften av planets v inge slän gdes upp mot bryggan; flygplansdcl :;r 
regnade över männen, som förde befä let där. I samma ögonbli ck dök s teward~l1 
upp n1ed kaffebricka och s1nörgåsa r. "Hot work, sir" bl ev hans kommenr.·r 
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till vad som mötte honom i det ögonblicket. Det var hård föra män av den 
sorten som gjorde det till synes omöjliga möjligt. 

Till sist hade Ohio av all t att döma mött sitt öde: tankern kunde sjunka 
när som helst. Besä ttningen gick i livbåtarna. Farhågorna v isade sig dock över
drivna. Snart kunde man vända åter bara för att än en gång öve rge fartyget för 
att sedan en andra gång åte rvända. D et otroliga h ade inträffat: Ohio hade 
undgått att få dödsstöten av Stuka- flyget. Med relingen nära vattnet kunde 
hon efter skicklig manövrering bogseras in i Valettas hamn, där he1mcs dyr
bara last snabbt beford rades till ntl nästan tomma cisterner. När Ohio därmed 
väl full gjort sin tjänst, skönk hon. Men Malta var räddat. 

Malta Convoy ä r historien om stort mod och gott sjömanskap, v iljestyrka 
och bes ! utsamhet men också om samarbetet mellan flottans och handelsflottans 
män i en kritisk tid och under sv årast tänkbara förh å llanden. 

Eric Hägge. 

ORLOGSLIV OG LUNE. 

Av Fritz Hamm er Kjplsen. 

Host förlag. 

Titelns första och andra ord förstår den svenske läsaren u:an kunskaper i 
det danska språket. P å tredje ordet går nog svensken i allmänh et bet, ja kanske 
t o m även läsaren :w denna tidsk rift. O rd et lunc t illh ör den tiondedel av der 
danska språ kers ord, som icke är gemensam nord isk egend om. 

I ett danskt-svenskt lexikon öve rsättes det med icke mindre än nio ol ik_,_ 
ord; gemyt, skämtsamhet, torroligher, kynne, nyck, infall m fl liknande. Man 
frestas då lätt dra den slutsatsen att vi icke har något ord som entydi gt sva · 
rar mor det danska ordet. Orsaken kan väl bl a vara att svensken i allmänhet 
icke besitter detta specif ika, svå rdefinierbara dra g, som är en del i vå rt bra
derfolks ky nn e och som kallas för det damkc Lunc. Vi har därför kanske icke 
bruk a v ordet. 

Boken präglas enli gt 2nmäla rcns mening av Lune. Man läser boken mer\ ett 
stilla och förnöjt leende. Tngcn av historicrn<'- - elier kansk e rättare anek
dotern8. - ger anledning ti ll ett normalt svenskt gapskratt, ingen av dem upp
fyller tilln ;irmelsc vis dc krav man i vårt land stä ll er p å en historia för att 
den skall ka llas v ågad . Aldre tiders något högre vanor nd gäl ler starkvaror 
har givetvis a vspeglat sig i en del histOri er. Som exempel må anföras den om 
den listige båtsmann en, som bad proviantförvalt8ren att få dagsransonen p å "1 / 10 
por rom" uppdelad så att han fick 1/5 på morgonen och 1/5 på aftonen , cf-
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tersom han inte orkade med så mycket som 1/ 10 på en gång. Alla som upp, 
skattar ett glas madeira bör ägna danska flottan en tacksamhetens tanke. D en 
föruran hade vi nämligen idag icke haft något madeiravin öve rhuvudtaget att 
hä lla i ka raffen på vårt middagsbord, men det är en lång historia. 

Förlagets reklam - att det kluckar muntert i läsaren (av skratt) - inne
bär ingen öve rdrift. Han har ett par timmars utomordentli gt trevli g samvaro 
med boken. Har man egna uppl evelse r från sjön lockas många glada stunder 
fram ur minnet, har man icke, är nöjet troligen ändå lika stort. 

Det är lika mycket historia som historier. Förfarraren timnar en översikt 
av dc Kungliga Holmarnas tillkomst från i början av 1500-talet , då Konung 
Hans utskrev skepp till krigsbruk fram till händelserna under kriget, då fl ottan 
sänkres 29 aug 1943 vid örlogsvar vet . Sjökadette rna och sjökrigsskolan be
handlas i ett kapitel, segelfartygen till sjöss i ett annat, ve rksamheten i land 
i ett tredje o s v . H ela tiden vävs historiska data samman med uppgifter om 
befälhavare och sjöfolk av lägre grader, om livet t ill sjöss under krig och i 
fred. Vi svenskar får en påm inn else om att vå ra danska bröder varit i krig 
flem gånger under den tid vi haft förmånen njuta av fred. 

Det kan vara av ett visst intresse att kommentera " förhåll andet till främ
mande makter". Detta behandlas icke blott i ett särskilt kapitel utan kom mer 
även fram p å årskilliga andra stä!l'en. Som sig bör dominerar England . Slagrt 
på Köpenhamns redd 1801 ge r anledn ing namnge officerare, som skötre sig: 
manli gen och väl. Något förvånande är väl upplysninge n att Ne lson efter 
slaget tog; emot i audiens av Kronprin s Fredrik . "Frådcns ran i 1807" om
nämnes på mindre än en rad. Anekdoter och episoder från samtliga länders 
mariner åte rges. "Kontakterna" med den t yska flottan fr ån åren 1940- 45 
återges med all den grannlagenhet m;.n kan vänta sig paktbröder emellan . 

Sverige har sedan "svensker krigens" tid betraktats med någon misstro i 
vå rt danska broderland, och fonfarande kan man i tidnin ga rna någon gång 
då och då upptäcka yttranden, som synas peka på att vi ännu inte helt fö rstår 
varand ra. Der var tydligen värre förr i riden. Enligt 1789 å rs varvs reg lemen te 
kunde lägenheter inom varvsområde~ uthyras till utomstående. Blott två ka
tegorier voro portförbjudna, "Kulörte" och Svenskere". Nu drar vi på mun
nen åt det ta , då var det förvisso allva r med denna p aragra f. Boken lär oss 
bättre förstå det speciellt danska. 

En av de få svenskar, som omnämnes är förre chefen för Sydkustcns Ma
rin dist rikr, Kon teramiral Ehrensvärd. Han ansåg att dc danska fartyg, som 
icke sänktes 29 aug 1943 utan undkom och gick till Karlskrona, skulle be
traktas som görande ett icke officiellt besök. Återfärden 5 maj 1945 skedd~ 
med fa rtygen ful lr utrustade och und er dansk flagg och dan ska befälsteck en. 

Omslagsreckningen, liksom dc flesta andra har Bo Bojesens signatur. MÅSEN 
och dc rrc befattnin gshavarna synes åsy fra en viss i boken återgiven hi sroria 
från den engelska flottan. Poängen i den na är icke sådan att den bö r utlösa ert 
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skratt med helt öppen mun . Detta må vara riktigt eller ej, teckningen ger icke 
ett korrekt uttryck för bokens "stil". 

Författaren kallar boken en liten lustscglarc. I stapelavlöpningen ger han 
sitt fartyg ett ord av Joseph Conrad med på färden: 

All sa il ors belong to one family. 

T. S. 
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Notiser från nar och fjärran 

samman ställda vid Marinens Pressdetal j. 

USA. 

Hangarfartyg. 

Störst i världen - "USS Enterprise" (CVAN-65), amerikanska flottans för stc1 
atomdri vn <l hangarfartyg och v:irldens största fartyg, bogseras till sin utrusr-

111ngsp1r. 
All Hands. Januari 1961. 

Ett ännu odöpt bangarfartyg med konventionellt framdrivningsmaskincri, C VA-

66, skall byggas. 
Detta hangarfartyg på 60 000 ton blir ungefär av "Forrestal" -klassens stor

lek men får elektronisk apparatu r av samma slag som den som "Entcrprisc'' 
ska'll utrustas med, bl a ett automatiskt landningssystem. Hon skall ock'i 
förses med "Terrierrobotar". Det nya fartyget kommer att bli amerikanska flot
tans åttonde fullt moderna hangarfartyg och det tredje av "Kitty Hawk'·
klassen . Det är av kosnndsskäl som det nya bangarfartyg·et får konventiL' 

nellt maskineri. 
Our Navy. J anuari 1961. 

279 

"Hollandi<e" och "Lu nga Point" bogseras til l Japan för nedskrotn in g. 

Marine News . Januari 1961. 

Ubåtar . 

" George Washington" bar dock<ets för översyn efter stn första patrullt jänst 
under v ilken ubåten låg i ul äge 67 da g<e r i sträck . 

The Illustrated London News . Februari 1961. 

Namnen "Alexander Hamilton" och "Thomas Jefferson" kommer at t åsättas 
rvå atomubåtar. "Alexander Hamil ton" m går i "Lafayette"-klassen och "Tho

mas Jefferson" bl ir det sis ta fa rtyger i " Et han Allen" -klassen. 

Our Navy. J anuari 1961. 

Ubåtsjaktubåten "Tullibee" har den minsta besä ttningen av alla atomubåtar, 
bara 6 officerare och 50 underbefäl och meni ga . H ennes deplacement är 2.600 

ron . "Tullibee" har torpedtuberna midskepps då hela förskeppet har tagits 
anspråk för hydrofonutrustning. 

Our Navy. J anuari 1961. 

Robotar. 

De " Polaris"-bärande atomubåtarna har ;1gnats många spaltmeter men i USA:s 
försvarssystem ingår y tterligare ett sjöburet robotförband som anses mycket 
betydelsefullt men f ått liren publicitet. 

Stillahavsf!ottan har en övad och strid sberedd styrka besrående av fem ubåtar 
och tv å kryssare som alla bär "Regulus" -robotar med kärnladdning. "Regulus" 
har en r;1ckvidd som är mindre än hälhen av " Polaris" räckvidd men från 
nordvästra Stilla Havet kan man nå viktiga mål i Sibirien och på Kamchat
kahalvön. 

U S Naval Institute Proceedings. Januar i 1961. 

Sto r b rita n n ie'll. 

Hangarfa rtyg . 

Två hangarfartyg med konventionellt maskineri lär projekteras i England. 
De skulle bli på ca 45 000 ton och utgöra en förbättrad "Ark Royal"-typ. 

Leinen Los. Februari 1961. 

Kryssare. 

Trots en officiell dementi förra å ret tror man i "välunderrättade kretsar" 
att kryssarna av " Ti ger"-klassen kommer at t utrustas med "Seacat"-robotar. 

M arine News. Januari 1961. 
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Minfartyg. 

"Manxman" skall byggas om till depåfartyg för minsvepare. Kostnaden blir 
ca en miljon pund . Om tre år beräknas ombyggnaden vara klar. 

Marine News. J anuari 1961. 

Fregatter. 

Tre "Leander"-fregatter har best:illts. De biir en förbättrad version ay 
"Rothesay" och "\'V'hithy"-ldasserna, vilka båda har visat sig mycket lyck:tck 
Dc nya fregatterna får plattform för en ubåtsjagande helikopter. 

The N a vy. Februari 1961. 

"Red polc" skall skrotas Rosyth. 
Marine News. J anuari 196 1. 

Ubåtar, 

12 ubåtar av "Oberon"-klassen kommer troligen att byggas. 
"Trespasser" har återvänt till Portsmouth från sydafrikanska vatten och skall 

nu säljas som skrot. Man beräknar att hon har seglat omkring 200.000 sjömii 
under sin livstid. 

"Sea Devil" som nu tjänstgör i Malta skall skrotas. 

Marine News. Februari 1961 . 

Frankrike. 
Ubåtar. 

"Flore" har sjösatts i Cherbourg. Hon är det 13. fartyget med detta namn 
sedan 1706. 

Detta år skall ytterligare två ubåtar av "Daphne"-klassen påbörjas. Klas sc-n 
omfattar då 10 ubåtar. 

The Navy. Februari 1961. 

Fregatter. 

"La Decouverte" (ex " HMS Windrush") är den första av de sex brittis!, ::t 
fregatterna, öve rl ämnade 1943-1944, som inom en nära framtid har tjänat ut. 
Hon är av "River"- klass. 

The Navy. Februari 1961. 
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Kom mu n ist- K i n a. 

Ubåtar. 

Nationalist-Kinas underrättelsetjänst har rapporterat att Kommunist-Kina för
fogar över en robotbärande ubåt. Ubåten som är på ca l 850 ton säges vara 
ombyggd för att bära två sovjetiska T -10 robotar som kan vara försedda med 
kärnv::tpenspetsar. T-10 kan inte avfyras från uläge. Omladdning kan ej ut

föras till sjöss. 
Military Review. Januari 1961. 

Norge. 

Minutläggare. 

Den amerikanska minsveparen USS "Triumph" har överlämnats till norska 
marinen. Fartyget är ombyggt till minutLiggare av samma typ som KNH "Gor" 
och "Tyr" och har erhållit namnet KNM "Brage" . 

Föa Oslo. Februari 1961. 

M o tar torpedbåtar. 

Den tredje motortorpedbåten av Nasty- eller Tjeld-klassen är nu färdig och 
har erhållit namnet KNM "Teist". 

Föa Oslo. Februari 1961. 

Danmark. 

Fregatter . 

Före detta brittiska "Monnow" av "River"-klassen, danska fregatten "Holger 
Dansk", som tillfördes danska flottan 1945 har avförts ur listorna. 

The Navy. Februari 1961. 

Polen. 

Jagare. 

Ytterligare två sovjetiska jagare a v "Skorij" -klassen har överlämnats till 
Polen. 

En sovjetisk personalstyrka om 22 man tjänstgör ombord som instruktions-
personal den första tiden. 

Leinen Los. Februari 1961. 
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öst-Tyskland. 

Jagare. 

Det har rapportera ts att den öst-tyska fl'ottan inom kort skall f å över taga 
fem "Skorij" -jagare från Sovjet. Bemanningen av fartygen blir ett svårt ka
pitel för den Östtyska flottan. 

"Sko ri j"-jagare har tidi gare leverera ts till Förenade Arabrep ubliken och Po. 
len; "El Fatter" och "El Nasser" och "Grom" och "Wicher" respekt ive. 

The Navy. Februari 1961. 

Kanada. 

Ub!hM. 

"Saskatchewan", bnadensiska flottans nyaste ubåtsjakt ubåt, sjösattes den 31 
januari 1961. 

The Navy. Februari 1961. 

Argentina. 
Ubåtar. 

"Lamprey" har 1ngått i argentinska flottan. Hon har överförts från U SA. 

Marine News. Januari 1961. 




