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KUNGL  ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET



Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasöllskapet 

Nr 2!1963 

Ordinarie sammanträde den 6 februari 1963. 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Meddelade ordföranden att sedan nästföregående samman
träde hedersledamoten Yngve Schoerner avgått med döden. Ordfö
randen lyste frid över hans minne. 

2. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen stridslednings
och förbindelseväsende för 1963 ledamoten Skedelius med ledamo
ten Rheborg som suppleant. 

3. Upplästes inkommen skrivelse från ledamöterna, Hall, Ull
man, Celsing och T. Lundberg ang Sällskapets medlemsstruktur och 
verksamhetsformer. 

Efter diskussion beslöt Sällskapet överlämna skrivelsen till Bered
ningsutskottet med uppdrag att utarbeta formerna för ärendets vi
dare behandling. 

-+. Föredrog ledamoten Låftman sin årsberättelse för 1962 1 ve
tenskapsgrenen flygväsende. 

Karlskrona den 7 mars 1963. 

U. REINIUS 
sekreterare. 

l! 
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Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 3/1963 

Kungl. örlogsmannasällskapet höll onsdagen den 20 februari 1963 

extra sammanträde på Kungl. Sjökrigsskolan, Näsby slott, i närvaro 

av 15 hedersledamöter, 57 arbetande och 8 korresponderande leda

möter samt 29 inbjudna gäster från statsförvaltningen, riksdagen , 
krigsmakten samt pressen. 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Talade statssekreteraren vid Kungl. Försvarsdepartementet, 

Karl Frithiofson, över ämnet "Varför och hur ökad integration inom 
krigsmakten?" 

2. Visades filmen "Ubåt anfaller". 

Sammanträdet avslutades med supe och samkväm. 

Karlskrona den 7 mars 1963. 

U. REINIUS 
sekreterare. 

"Varför och hur ökad integration 

inom krigsmakten?" 
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Anförande vid Örlogsmannasällskapets sammanträde på Kungl. 

sjökrigsskolan den 20 februari 1963 av statssekreteraren vid Kungl. 

Försvarsdepartementet, Karl Frithiofson. 

Kanske är det en personlig synvilla när jag i begreppet integration 

ser något som går längre än vanlig samordning. Samordning kan 

vara något ytligt även om den naturligtvis inte behöver vara det. 

I varje fall menar jag att samordningen inom krigsmakten måste ta 

sig uttryck i en långtgående samverkan och enhetlighet. Vi vet av 

erfarenhet att detta är möjligt - vår krigsmakt är numera i hög 

grad integrerad. Men min bedömning är att de senaste årens starka 

utveckling i denn a riktning både kan och bör fortsätta på flera vä

sentliga områden. Integrationen är ett av medlen för att nå målet: 

all t effektivare försvar. 
Från vilken utgångspunkt man än betraktar vår krigsmakt är 

dimensionen betydande. Den är en betydande del av vårt totalför

svar. Och vårt totalförsvar är en fundamental samhällsfunktion. 

Genom den - och inte minst genom krigsmakten - kanaliseras 

medborgarnas kollektiva strävan att ekonomiskt och personellt söka 

få en motvikt till den otrygghet vi alla känner i en orolig värld, där 

krigsrisken för Europas och därmed vårt eget vidkommande inte kan 

u tes l u tas. 
Vi tror oss ha vissa möjligheter att kunna stå utanför en krigs

katastrof i vår omvärld. Vår strävan är att genom vår sammanväv

da utrikes- och försvarspolitik vidga dessa möjligheter. Detta är en 

vår egen säkerhetspolitik, en aktiv fredspolitik. Härav följer den 

allvarliga, djupgående dimensionen åt funktionen och verksamheten. 

Kravet på en för den primära uppgiften effektivast tänkbara orga

nisation och ledning är mot denna bakgrund självklart. 

slutsatsen blir densamma om man anlägger ett ekonomiskt be

traktelsesätt. Vår krigsmakt kostar nästa budgetår i det närmaste 
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4 miljarder. Redan året därpå kommer vi att ligga en bit ovanför 
denna efter våra förhållanden mycket höga kostnad. Härtill kom
mer stora personliga insatser i form av värnplikt och frivillig tjänst
göring. Att ledningen ordnas på ett rationellt sätt är det minsta 
medborgarna kan begära. Att dana en ledningsorganisation som så 
långt det är möjligt säkrar att det vi satsar får en riktig funktionell 
inriktning och att våra samlade försvarsresurser leds till en snabb 
samordnad och även i övrigt, effektiv insats, om allvaret är inne, 
är ju inte en kostnadsfråga. Det är märkligt att reformer som nu 
genomförts och då tett sig självklara har dröjt så länge. 

Kravet på effektiv organisation är i första hand en fråga om 
effektiv ledning för den enhetlighet som i snart sagt alla mera be
tydelsefulla sammanhang är så väsentlig inom krigsmakten. Det 
gäller bedömningen av vår situation och våra möjligheter i det stora 
internationella skeendet. Vår säkerhetspolitiks konkreta yttringar 
m.åste bygga på grundläggande värderingar av denna politiks förut
sättningar. Detta ~ir statsmakternas ansvar, regeringens och riksda
gens och de väjer inte för det. Men Kungl. Maj :ts kansli har en 
starkt begränsad organisation. I realiteten har därför utvecklings
arbetet kommit att bli i icke ringa utsträckning beroende av myn
digheternas avgöranden och bedömningar. Allt det vi skaffar oss 
och det medborgarna utbildas till i vår krigsorganisation måste ba
seras på en kalkyl över hur försvarseffekten optimeras inom ramen 
för våra samlade ansträngningar. Exaktheter kan man visserligen 
inte komma till men riktpunkten är väsentlig. När det gäller plane
rings- och utvecklingsarbetet är det aktuellt med någon förstärkning 
i försvarsdepartementet i och för ökat samarbete främst med för
svarsstaben. 

Detta gäller de kontinuerliga försvarsberedelserna i fred. Men 
krigsorganisationens effektivitet är den styrande faktorn. Vi bygger 
på mobilsering samtidigt som vi är medvetna om tidsfaktorns stora 
betydelse. Förmågan till snabb insats kan vara avgörande för vår 
försvarseffekt. Steget från freds- till krigsorganisation bör därför 
vara så kort som möjligt. I synnerhet är det angeläget att högsta 
ledningen och den närmast därinunder i princip är lika i fred och 
krig. Om man, som rimligt är, utgår från de krav som måste ställas 
på en effektiv ledning i krig och anpassar fredsorganisationen efter 
denna, leder detta inte till att fredsorganisationen blir mindre effek
tiv som sådan. Det säger sig självt att de ur operativ synpunkt do-
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minerande uppgifterna för krigsmaktens högsta ledning i fred -
nämligen operativt krigsförberedelsearbete och krigsplanläggning, 
långtidsplanering och prioritering av materielanskaffning, utbildning 
och byggande - måste i ledningshänseende vara synkront med 
krigsorganisationen. 

Angelägenheten i den reform av krigsmaktens högsta ledning som 
riksdagen beslöt 1961 och som genomfördes den l oktober samma 
år, kan belysas med den splittring av befogenheter och resurser som 
tidigare var för handen. I fred ansvarade OB för armens operativa 
krigsförberedelsearbete, medan chefen för marinen hade motsvaran
de uppgift för marinens vidkommande och chefen för flygvapnet 
sin försvarsgrens. Det som gjorde frågan så allvarlig och som kom 
såväl 1955 års försvarsberedning som försvarsministern och riksda
gen att inrikta sig på en reform, var sannolikt de differentierade 
meningar i fråga om strategisk grundsyn som försvarsgrenscheferna 
förde fram i anslutning till "OB 57". 

Försvarsgrenscheferna gjorde då rätt divergerande bedömningar 
om vilka delar av vårt land som var mest utsatta vid ett stormakts
krig och hur krigshotet då skulle gestalta sig för vårt vidkommande. 
Man kunde därvid se ett klart samband mellan uppfattningarna i 
dessa hänseenden och respektive försvarsgrenars möjligheter till in
sats. Sålunda tedde sig för armens vidkommande Ovre Norrland 
och Sydsverige mest hotade. Från marinens sida framhölls att mel
lersta Sverige blev alltmer sannolikt invasionsområde medan flyget 
inte ansåg någon specielllandsända särskilt utsatt utan att hotet allt
mer var luftinvasion. 

Det är inget fel i att ha delade meningar i allvarliga ting. Men 
det var direkt felaktigt att ha en ledningsorganisation som kunde 
leda till att operativt krigsförberedelsearbete och långtidsplanering 
bedrevs inom de olika försvarsgrenarna utifrån skiljaktiga värde
ringar i fråga om strategisk grundsyn och operativ målsättning. 

Ledningsreformen den l oktober 1961 innebar som bekant att 
krigsmaktens högsta ledning i såväl fred som krig under Kungl. 
Maj:t koncentrerades till OB. 

OB har nu ansvaret för det operativa krigsförberedelsearbetet och 
långtidsplaneringen. Av denna uppgift betingat inflytande på den 
förbandsproducerande verksamheten är tryggat. 

Försvarsstaben har omorganiserats och getts en personaluppsätt
ning som svarar mot OB:s vidgade uppgifter. 
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Det är väl i denna krets bekant att försvarsledningsutredningen nu 
är inne på uppgiften att utforma en enhetlig ledning på högsta regio
nala nivå. Vi har där i varje region tre jämställda chefer, militärbefäl
ha vare, marinkommandochef och flygeskaderchef. Intill den 1 okto
ber 1961 löd i fråga om operativt krigsförberedelsearbete militär
befälhavarna under OB, medan marinkommandocheferna var un
derställda marinchefen och eskadercheferna flygvapenchefen. När 
nu i detta hänseende alla dessa regiona la chefer till följd av lednings
reformen är underställda OB, är det då längre befogat att ha kvar 
denn;:t ledningsorganisation med tre sidoordnade chefer? 

Krigsmaktens huvuduppgift är invasionsförsvar. 

Ett angrepp mot vårt land torde komma att genomföras som en 
enhetlig, samordnad anfa llsoperation. Denna kan lwmma att för
delas på flera enhetliga, samordnade och sinsemellan mer eller mind
re koordinerade deloperationer. 

Mot en fientlig anfa llsoperation måste vi sätta in alla våra re
surser i en enhetlig samordnad försvarsope ration. Denna skall givet
vis under Kungl. Maj: t ledas av överbefälhavaren. 

Inom ramen för vår en hetliga, samlade försvarsoperation torde 
vår motverkan komma att genomföras som ett antal deloperationer 
t. ex. försvar mot invasion i övre Norrland, försvar mot invasion i 
Sydsverige eller försvar av Gotland. Dessa deloperationer måste f. n. 
under överbefälhavaren ledas av regionala chefer, militärbefälhava
re, marinkommandochefer och flygeskaderchefer. 

Det är väsentligt att i varje deloperation alla tillgängliga strids
krafter och resurser utnyttjas på ett sådant sätt att de tillsammans 
uppnår största möjliga effekt. Detta innebär dels att stridskrafterna 
måste ges en gemensam operativ inriktning och ledas på effektivast 
möjliga sätt, dels att gemensamma militära och civila resursers an
vändning måste fördelas så att de kommer till utnyttjande, där de 
i det aktuella läget bäst behövs. 

Dessa önskemål ställer bestämda krav på vår regionala lednings
organisation; krav som den måste uppfylla om den skall kunna lösa 
sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. 

Vår nuvarande regionala ledning ~ir i många hänseenden en bra 
organisation med bestämda fördelar. Bland dessa kan nämnas hu
vudsaklig överensstämmelse mellan freds- och krigsorganisationerna, 
goda möjligheter till fackmässig operativ ledning samt, med få un-
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dantag, överensstämmelse mellan militärterritoriell och civiladmini
strativ indelning. 

Man kan emellertid även lätt peka på vissa nackdelar i organisa
tionen, av vilka den allvarligaste är att den icke helt säkerställer 
allmänoperativ ledning a v en deloperatio n, vare sig då högkvarte
rets ledning kan göra sig gällande, eller då samband mellan högkvar
teret och den regionala ledningen är brutet. I fråga om fördelning 
för olika ändamål av gemensamma resurser måste man nog räkna 
med att en sådan torde kunna ske tillräckligt snabbt och säkert en
dast så länge vi har gott om resurser. Så snart knapphet uppstår -
och det måste vi tyvärr räkna med blir fallet ganska snart - är 
det tveksamt om vår nuvarande regionala ledningsorganisation kan 
verka med erforderlig snabbhet och säkerhet. 

Rent allmänt kompliceras ledningen i regional instans genom att 
sidoordnade chefer ofta har icke överensstämmande operations- och 
ansvarsområden samt olika uppehållsplatser. Vissa chefer har ett 
mycket stort antal sidoordnade chefer att samverka med - chefen 
får E 3 har noga räknat sex - chefen för E 1 och angränsande jakt
eskaderchefer icke medräknade. 

Det ligger i sakens natur att vår krigsplanläggning måste vara 
snabbt anpassbar till växlande situationer. Såväl vid storanfall som 
strategisk kupp, de två betvingelsemetoder som f. n. bedömes sanno
likast vid ett angrepp mot oss, kommer vi tyvärr att vara i efter
hand, i varje fall i början av ett krig. Det blir angriparen som har 
initiativet och vi som måste parera hans åtgärder. Detta förhållande 
i kombination med ett sannolikt högt tempo i krigföringen samt ris
kerna för förbindelseavbrott av kortare eller längre varaktighet 
torde inte möjliggöra en effektiv regional ledning, om denna skall 
baseras på överläggningar och samråd mellan ett antal sidoordnade 
chefer, var och en med sina särskilda fackmässiga stabsresurser. 

Det är tydligt att vi måste åstadkomma en enhetlig regional led
ning i krig. Med hänsyn till behovet av huvudsaklig överensstäm
melse mellan krigs- och fredsorganisationerna och mycket bestämda 
önskemål om nära samordning i fred av det operativa krigsförbere
delsearbetet krävs enhetlig regionalledning även i fred. 

Chef som skall utöva kvalificerad ledning av vad slag det vara 
må behöver stabsresurser, avvägda med hänsyn till uppgiftens ka
raktär. Chef med uppgift att utöva enhetlig regional ledning måste 
betjänas av en allsidigt sammansatt stab. En "regionstab" bör således 
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i princip inrymma sakkunskap i fråga om alla slag av operativ verk
samhet, beträffande territoriell verksamhet samt rörande de väsent
ligaste stödfunktionerna, såsom underrättelsetjänst, sambandstjänst, 
fältarbeten, underhållstjänst och kommunikationstjänst. 

Vad innebär i praktiken en enhetlig regional ledning och mer eller 
mindre integrerade regionala staber? Jag skall lämna några exempel 
avseende en region östra Mellansverige, d. v . s. i huvudsak nuvaran 
de IV. och VII. militärområdena, marinkommando Ost och huvud
delen av 3. flygeskaderns operations- och ansvarsområde. 

I fråga om verksamheten i krig begränsar jag mig till en gransk
ning av underrättelsetjänstens ledning. 

Enhetlig ledning och integrerad stab innebär att en regional chef 
disponerar alla i regional instans tillgängliga inhämtandemedel och 
leder deras verksamhet i stort. Detta innebär att signalspaning, far
tygsspaning, flygspaning m. m. kontinuerligt bedrivs enligt en sam
lad plan, som snabbt kan ändras efter omständigheterna. F. n. dispo
neras underrättelseresurserna av olika chefer. Chefen för marinkom
mando Ost, som är ansvarig för den sjöoperativa verksamheten in
om ett stort vattenområde, disponerar inte själv de flygspanings
resurser som i flertalet fall är ett villkor för uppgifternas lösande. 

Väsentliga rapporter inkommer till en regional chef som i sin stab 
har erforderlig sakkunskap att utvärdera dem, oberoende av om de 
är av mark-, sjö- eller luftoperativ karaktär. Härigenom underlättas 
möjligheterna att få den samlade bild av angriparens pågående och 
sannolikt närmast förestående verksamhet, som är nödvändig för 
att alla våra motåtgärder skall kunna genomföras på bästa sätt. F. n. 
gör tre sidoordnade chefer var sitt allmänoperativa bedömande, som 
man visserligen torde göra sitt bästa att parallellställa, men där tids
faktorn och andra praktiska omständigheter kan försvåra detta. 

Rapportering till överbefälhavaren görs av en chef, inte som f . n. 
av militärbefälhavarna för IV. och VII. militärområdena, chefen 
för marinkommando Ost och chefen för 3. flygeskadern. Overbefäl
havaren torde vid enhetlig regional ledning få en så långt det är 
möjligt riktig bild av läget; belastningen på signalförbindelserna 
minskar. 

Liknande exempel på innebörden av enhetlig ledning och integre
rade staber till regionchefernas förfogande skulle kunna lämnas be
träffande flertalet väsentligare stödfunktioner. Det är självklart att 
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det direkta insättandet av stridskrafter måste koordineras de olika 
slagen av stridskrafter emellan. 

Aven i fråga om operativt krigsförberedelsearbete i fred bedömer 
jag enhetliga regionala staber vara att föredraga framför nuvarande 
ording. 

Militärbefälhavaren för IV. militärområdet, chefen för marin
kommando Ost och chefen för 3. flygeskadern förbereder sig i fred 
för en rad olika uppgifter i krig. De har dock samma huvuduppgift, 
nämligen att förbereda försvar mot invasion i östra Mellansverige. 
Det ligger i sakens natur att planläggning för en gemensam huvud
uppgift kräver nära samarbete. Det gäller förberedelser för under
rättelseverksamheten, planer för insättandet i olika lägen av strid s
krafter samt planläggning för ett stort antal stödfunktioner, inom 
vilka i många fall gemensamma resurser måste utny ttjas. Så skall 
t. ex. baser, radarstationer och andra väsentliga anläggningar till
hörande chefen för marinkommando Ost eller chefen för 3. flygeska
dern bevakas och försvaras, i viss utsträckning underhållas och vid 
behov delvis repareras med hjälp av resurser som tillhör militärbe
fälhavaren för IV. militärområdet. 

Chefer och stabspersonal måste tillägna sig samma grundsyn i 
fråga om försvarets förande, planläggning och förberedelser för mo
bilisering måste koordineras. Vissa stridsmedel, t . ex. vissa kustartil
leriförband, vissa värnförband, vissa luftvärnsförband kan medver
ka i olika slag av operativ verksamhet. Många fler exempel skulle 
kunna anföras. 

I fred måste emellertid den regionala ledningen även ges vissa 
uppgifter - större eller mindre - i fråga om förbandsproduktion . 
Här är behovet av samordning försvarsgrenarna emellan mindre, 
och om större uppgifter skall lösas inom detta huv udområdet kan 
det t. o. m. försvåra en integration av nuvarande regionala lednings
organ. 

I fred skall den regionala ledningen kunna leda det operativa 
krigsförberedelsearbetet och inrikta den förbandsproducerande verk
samheten på ett sådant sätt, att förmågan till snabb mobilisering 
och stor kraftutveckling i krigets inledande skeden säkerställs. 

När det gäller att tillgodose dessa krav måste - i den mån de 
icke låter sig förena - operativ ledning ges företräde framför för
bandsproduktion. A v förbandsproduktionen bör dock den regionala 
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ledningen tillmäta mobilisering, insatsberedskap, utbildning av sta

ber och förband för direkta krigsuppgifter särskild vikt. 

Det är bl. a. med utgångspunkt i prioriteringen av den operativa 

ledningen och de nämnda delarna av förbandsproduktionen, som 

jag tycker att man lätt kommer till att enhetlig regionalledning och 

allsidiga, mer eller mir:~:h-e ~:;cegrerade staber är att föredra även för 

ledning av verksamheten i fred. 
En omorganisation av vår nuvarande regionala ledning till en me

ra enhetlig sådan bör givetvis ske så att fördelarna i nuvarande or

ganisation - och dessa är många - så långt m0Jligt tas tillvara. 

Det är svagheterna vi måste komma åt. 

Jag tror det ska bli möjligt att ta bort de mest framträdande svag

heterna i nuvarande ordning i det att det operativa krigsförberedel

searbetet och den allmänoperativa ledningen inom en region åläggs 

en regional chef som i allt väsentligt samordnar de fackmässiga led

ningsinstanserna genom befäl. 
A v särskilt intresse för detta auditorium kan vara i vad mån det 

kan vara möjligt att uppfylla de krav som måste ställas med hänsyn 

till sjöoperativ ledning och indelning. 

Vi har nu en ur rent sjöoperativa synpunkter gjord indelning av 

oss omgivande farvatten i fyra områden. Kanske kan man diskutera 

en indelning i fem områden, d. v. s. nuvarande indelning i vad gäller 

Västerhavet och Östersjön, men en delning av Bottenhavet i två om

råden med en gräns någonstans i höjd med Norra Kvarken. Vatten

området norr om Norra K varken är isbelagt avsevärda tider varje 

år; nog skall det vara möjligt att tillskapa en sådan ordning att olä

genheterna under sommarhalvåret av Bottenhavets delning kan eli

mineras eller avsevärt minskas. Och våra företag mot farvattnen vid 

Norra Kvarken insätts rimligen i första hand söderifrån. 

I fråga om ledning inom ett sjöoperativt område fordras en sak

kunnig instans för fackmässig operativ ledning och samordning av 

marina stridskrafters sjöoperativa verksamhet. Denna måste ha 

kontroll över förflyttningar på sjön och erforderligt inflytande av 

samordning av insats mot sjömål inom de delar av operationsområ

det, där marina stridskrafter verkar. Samordning av sjö- och flyg

stridskrafternas verksamhet bör kunna ske genom en regionchefs 

befäl, i varje fall inom de mest aktuella områdena. Kontrollen över 

förflyttningar på sjön torde kunna ske i huvudsak enligt nuvarande 

ordning. 
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Jag är - för undvikande av missförstånd - angelägen framhålla 

att tillskapandet av enhetlig regional ledning inte innebär någon 

nedvärdering av de olika vapensystemen var för sig. Det är däremot 

ett led i en strävan att öka den totala effekten av våra stridskraf

ters insatser genom en högre grad av samordning. Alla inom och 

utom krigsmakten torde vara intresserade av att så sker. 

Om en organisation skall bli effektiv beror i hög grad på de be

fattningshavare som fyller upp den. Jag tror inte vi numera behöver 

bekymra oss särskilt mycket för personlig oförmåga eller motsträ

vighet. Att krigsmakten inte främst bör vara kårer och försvarsgre

nar utan en helgjuten enhet för en och samm a uppgift tycker jag 

alltmer tränger igenom. Och sedan drygt ett år har vi tillgång till 

något vid internationella jämförelser tämligen unikt i vår för hela 

krigsmakten gemensamma högskola. Det enda kritiska man i det 

sammanhanget kan säga är att den borde ha varit en verklighet flera 

år tidigare. Tillåt mig att ställa frågan om det räcker med att hög

skolan är gemensam. Ar det ogrannlaga att väcka frågan om inte 

även den lägre utbildningen, den som sker vid krigsskolorna borde 

vara gemensamma åtminstone till någon del t. ex. i teoretiska äm

nen? Det finns ju enstaka internationella förebilder, t. ex. Kanada. 

· Det finns många andra områden, mer eller mindre betydelsefulla, 

inom vilka under senare år omorganisationer gjorts för ökad inte

gration. Jag måste av tidsskäl prioritera och vill då främst säga 

några ord om förvaltningsverksamheten, i synnerhet den stora cen

trala tygförvaltande organisationen. 

Den mest långtgående integrationen kommer till uttryck i de för 

hela krigsmakten gemensamma förvaltningarna. Civilförvaltningen, 

fortifikationsförvaltningen, sjukvårdsstyrelsen och från den 1 juli i 

år även det nya intendenturverket är sådana gemensamma myndig

heter. Uppföljningen av det gemensamma intendenturverket kräver 

nu först sammanslagningen till en gemensam intendentu rkår. Nästa 

år bör det kunna bli möjligt. 
Aktuella problem har vi i dag främst rörande de stora tygförval

tande verken, armetygförvaltningen, marinförvaltningen och flyg

förva ltningen . Tillsammans har dessa uppemot 4.000 anställda. De 

rymmer mycken kvalificerad teknisk, kommersiell, militär och ad

ministrativ sakkunskap. Och det behövs också med tanke på att man 

hanterar materiel- och underhållsanslag på uppemot 2.000 milj. kr. 

per år. 
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Den första frågan är om man främst i tekniskt och ekonomiskt 
hänseende gör dubbelarbete inom förvaltningarna. Det främsta med
let för att motverka risken för dubbelarbete är tillämpningen av 
huvudförvaltningsprincipen. Den har tillämpats sedan förvaltnings
reformen 1954. Försvarets förvaltningsdirektion beslutar i de kon
kreta fall detta skall ske. På en del områden har väsentliga framsteg 
nåtts. Men det skall inte förnekas att det ibland varit märkvärdigt 
trögt. I något fall lär tvist mellan förvaltningarna om någon halv 
befattningshavare ha varit hindret man inte lyckats forcera! 

På sistone har mera · betydande framsteg dock gjorts. Det längst 
gående är att en krigsmaktens gemensamma robotavdelning under 
fjolåret inrättades i flygförvaltningen. Den föregicks av en robotby
d med i princip samma uppgift, men materien - i detta fall den 
rnänskliga faktorn - var trög och en omorganisation blev nödvän
dig. Avdelningen är en fristående enhet inom flygförvaltningen. Det 
har på allt sätt gjorts klart från statsmakternas sida att avdelningen 
är lika mycket armens och marinens som flygvapnet s, vilket är 
självklart när huvudförvaltningsprincipen tillämpas. Med detta vill 
jag ha sagt att robotavdelningen representerar armens och marinens 
tekniska kunnande på robotområdet likaväl som flygvapnets. Om 
det anmäls större efterfrågan från de tre försvarsgrenarnas sida än 
avdelningen kan svälja, är det OB:s uppgift att ordna kön genom 
prioritering av aktuella objekt utifrån operativa avvägningar. 

Bakgrunden till denna integration är det enkla förhållandet att 
det måste såväl ur krigsmaktens som samhällets synpunkt vara rik
tigt att koncentrera robotspecialisterna till en gemensam organisa
tionsenhet med allsidiga och högt kvalificerade resurser personellt 
och materiellt. Sammanhållningen i en gemensam organisation för
svårar på intet sätt den försvarsgrensvisa förbandsproduktionen. 

Ett ytterligare betydande framsteg har aktualiserats på sistone 
genom att en inom försvarsdepartementet arbetande expertgrupp 
föreslagit att underhållet av telemateriel bör ske gemensamt för 
krigsmakten. Bakgrunden är den kraftiga expansion som kan föi1ut
ses inom detta område. I dagsläget uppgår investeringarna i telema
teriel till ca 1.700 miljoner kr. och omkring 1.600 personer är sys
selsatta med enbart underhållet av denna materiel. Fram till 1970 
kan en stark ökning förutses, kanske med två eller tre gånger. Under 
alla förhållanden måste omedelbara åtgärder vidtas för att öka ka
paciteten. Detta kan ske på i huvudsak två parallella vägar - ett 
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bättre utnyttjande av de resurser man har och skapandet av nya 
resurser. Båda vägarna måste beträdas. Det är då ganska naturligt 
att se detta som en för krigsmakten gemensam uppgift. Arbetsgrup
pen har också följdriktigt föreslagit en långtgående integration och 
strukturrationalisering med gemensam teleunderhållsledning på hög 
förvaltningsnivå och gemensamma centrala verkstäder för sådana 
arbeten som är utpräglat fredsmässiga. När det är möjligt bör man 
anlägga ett rationellt företagsekonomiskt betraktelsesätt på verk
samheten även om det rubbar de invanda cirklarna. 

Eftersom flygvapnet redan i dags läget har den största volymen av 
teleunderhåll och ökningen blir starkast för dess vidkommande är 
det naturligt att flygförvaltningen återigen föreslås som huvudför
valrningsmyndighet. Ett för alla tre försvarsgrenarna gemensamt te
leunderhållskontor föreslås inrättat i flygförvaltningen. 

Såvitt jag kan bedöma måste utvecklingen gå i den riktning som 
arbetsgruppen föreslagit och ju förr detta sker med fasthet och kon
sekvens desto bättre. Men vi skall inte blunda för att flygförvalt
ningen redan nu är en stor enhet. Vi vet att just när det gäller ad
ministration kan lätt en organisation bli för stor. Det är därför an
geläget att undersöka om inte något kan delegeras bort från flygför
valtningen. Ett sådant område kan vara driften av de gemensamma 
verkstäderna. Arbetsgruppen har sökt tillgodose detta önskemål ge
nom att föreslå bolagsformen för själva verkstadsdriften. Då över
låtes ju mycken vardagsmöda på bolagsledningen och det centrala 
förvaltningsorganet kan koncentrera sig på den dominerande och 
grundläggande uppgiften att styra underhållsverksamheten i stort, 
utveckla en rationell underhållsfilosofi och hävda underhållssyn
punkterna vid utveckling och anskaffning av materiel. 

Sådan önskvärd avlastning kan emellertid också ske genom att 
försvarets fabriksverk övertar ansvaret för verkstadsdriften, i första 
hand när det gäller dessa för krigsmakten gemensamma verkstäder. 
I dagarna har en inom departementet utarbetad promemoria angå
ende sådan arbetsfördelning mellan ett teleunderhållskontor i flyg
förvaltningen och fabriksverket remitterats till fabriksstyrelsen. 

Jag vill inte förneka att en arbetsfördelning av denna art mellan 
förvaltningssidan och fabriksverket kan uppfattas som en brytning 
med de principer som i stort tillämpats sedan fabriksverkets till
komst i början av 1940-talet. Men en princip som hållit i drygt 20 
år har förvisso inte varit någon misslyckad princip. I dag handlar 
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vi utifrån de betingelser som nu är för handen. Fabriksverket har 

slagit väl ut och bör kunna få vidgade arbetsuppgifter. 

Jag har dröjt vid denna aktuella fråga därför att den belyser en 

utveckling som jag tror vi endast befinner oss i början av. Den av 

statsmakterna 1961 fastlagda målsättningen för utvecklingen a v de 

stora tygförvaltande verken innebär, att dessa undan för undan ge

nom tillämpande av huvudförvaltningsprincipens arbetsfördelning 

gradvis förändras från utpräglade försvarsbundna förvaltningar ti ll 

vad man kallar fack- eller funktionsförvaltningar. Andringen i chef

skapet får ses mot denna bakgrund. Det finns ju t. ex. ingen anled

ning att chefen för flygvapnet skall vara chef för en flygförvalt

ning som rymmer även armens och marinens robotavdelning eller 

eventuellt ett för alla tre gemensamt teleunderhållskontor. 

En efter dessa principer målmedvetet och fast genomförd arbets

fördelning och integration mellan tygförvaltningarna förutsätter, att 

försvare ts förvaltningsdirektion har en stark ställning och besjälas 

av en konstruktiv inställning. Tillskapandet av den gemensamma 

robotavdelningen var inte minst en produkt av aktivitet inom för

val tn ingsdi rektionen. 

Om det tillåtes en enskild tjänsteman med arbetsuppgifter och 

befogenheter förlagda helt till det beredande och förslagsställande 

planet att hysa en personlig och måhända djärv tanke i detta sam

manhang, så skulle jag vilja ställa frågan om inte förvaltningsdirek

tionens ställning borde stärkas ytterligare, kanske genom radikal 

omorganisation. När det har sagts att man på lång sikt bör skapa 

möjligheter för en sammanslagning av tygförvaltningarna har detta 

- illvilligt eller ej vill jag låta vara osagt - tolkats som att förvalt

ningarna skulle bringas in i en gemensam organisation i princip lika

dan som den som nu gäller för var och en av förvaltningarna. Detta 

är ett föga konstruktivt tänkande, snarast är det stereotypt. Det ligger 

närmare till hands att tänka sig en specialorganisation med en över

styrelse på toppen. Denna överstyrelse skulle ha långtgående befo

genheter gentemot de underställda förvaltningarna när det gäller 

arbetsfördelning, personalplanering och integration över huvud ta

get. Dess kansli kan vara begränsat men befogenheterna långq~åen

de. Jag kan t. o. m. tänka mig att denne "överste generaldirek.~ör" 

för de centrala tygförvaltande verken skulle - även om vederbö

rande har ett militärt förflutet - kunna vara en i princip civil "OB" 

i tjänsteställning jämställd med sin militära kollega. De centrala för-
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valtningarna omsätter snart årligen omkring 2 miljarder kr. Det är 

förvisso stora pengar. Kanske håller vi redan på att organisatoriskt 

växa ur den rock som syddes för l O år sedan. 
Till slut: Vart tar försvarsgrenarna vägen? Suddas inte gränserna 

ut på ett betänkligt sätt? 
Mycket av förbandsproduktionen kommer under alla förhållan

den att vara försvarsgrensbunden på hävdvunnet sätt. Och de änd

ringar man gör i organisation och arbetsfördelning av det slag jag 

gett exempel på måste naturligtvis alltid avpassas med tanke på vad 

en rationellt driven förbandsproduktion kräver. Ibland har man 

kanske dock en känsla av att samband och beroende konstrueras för 

att bromsa utvecklingen. 
Det sägs ibland att försvarsgrenstänkandet är bättre än sitt rykte, 

ja att det t. o. m. skulle vara en betydande positiv tillgång. Kanske 

har jag själv låtit undslippa mig någon komplimang av det slaget 

någon gång. Låt vara att det också i verkligheten förhåller sig så. 

Men låt oss samtidigt vara fullt på det klara med att försvarsgrens

tänkandet också har mycket på sitt rymliga samvete. Varför dröjde 

det ända till 1961 innan vi fick den enhetlighet i krigsmaktens hög

sta ledning, som alla rationellt tänkande nu finner självklart? 

Visst kan sammanhållningen inom vår kår vara av värde. Tradi

tionens positiva betydelse vill jag på allt sätt understryka. Försvars

grensanda kan ha och har säkert också värde. Men det är inte bra 

att värdera den som en förutsättning för ett gott och uppoffrande 

arbete. Tänk vilket dåligt utgångsläge som i så fall andra delar av 

försvaret har, t. ex. FOA och försvarsdepartementet. Sjö- och lant

försvarsdepartementen sammanslogs i ett försvarsdepartem ent unge

fär vid den tid jag föddes. 
Vad som krävs är laganda och inte försvarsgrenstänkande. Det 

ädla fotbollsspelet är en god förebild. Det är tämligen meningslöst 

om backpar, halvbackar och anfallsmän spelar sitt spel var för sig. 

För att effektivt kunna hävda sig som lag krävs det minsann att 

man hjälps å t i både de främre och bakre linjerna. 

När allt kommer till kritan kanske vi inom försvaret numera är 

ett relativt helgjutet lag som i allmänhet försöker spela lagspelet. 

Men jag tror ändock det är mera på sin plats att se upp med kår

och försvarsgrensanda än att hylla den. 
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Utdrag ur Overbefälhavarens "T ack för 

maten" vid Kungl. Orlogsmannasällskapets 

sammanträde på Näsbypark den 20 

februari 1963 

Jag antar at t de fl esta av de här närvarande har studerat OB 62. 
Jag antar vidare att man har studerat OB-svaret 62 . Och jag anta~· 
slutligen att man har studerat FK 62 betänkande och att man .här 1 
marinen dragit sina slutsatser. I OB 62 står bl. a.: "Utvecklmgen 
inom marinen inriktas mot att vapensystem med ett mindre antal 
dyra enheter ersätts av små enheter som är lättrörliga eller väl skyd
dade. Typiska exempel på denna utveckling är motortorpedbåtar, 
motorkanonbåtar, tornbatterier och lätta robotbatterier." Detta citat 
o-er i ett nötskal den nya filosofi, det nya tänkande, som jag och mi
litärledningen i enighet anammat när det gäller framtidens svensk.a 
marin, den s. k. lätta marinen. Denna lätta marin, som endast delv1s 
finns i dag, men som kommer att finnas på sikt, har sålu~da utgjort 
ett av de utgångsvärden, då man på grundval av samstud1er, system
studier och övriga typer av studier i OB 62 föreslog marinens andel 
av krigsmaktens kostnadsram. FK 60 hade anmält ~ehov a _v. ~tt så
dana studier slutfördes i avvägningssyfte. Jag har salunda 1 OB 62, 
dels beräknat marinens roll och andel med en modernare och mera 
o-enomarbetad metodik än vad som tidigare stått till buds, dels har 
~g när det gällt denna värdering utav marinen gått in med nya 
utgångsvärden, dvs den lätta marinens. Detta har medfört, att ma
rinen procentuellt sett inom kostnadsramen har tillgodosetts i något 
större omfattning än tidigare. Den nedåtgående kurvan då det gäl
ler marinens materielanslag har vänt uppåt åt samma håll och i 
samma takt som vid de andra försvarsgrenarna. 1 

Detta· har väckt en del kritik, kanske inte så mycket officiell dler 
i pressen, där den dock skymtat, som kanske lite mera "under bor
det". Det finns nämligen de som hävdar att överbefälhavaren på 
detta sätt har köpt sig frid och enighet i försvarsfrågan. Vidare finns 

159 

det de som hävdar, att genom detta ökade tillgodoseende utav ma
rinen har det inte varit möjligt att inom 1958 års framräknade ram 
bibeh~lla 1958 års målsättning på sikt. Båda dessa påståenden är 
tagna ur luften och det sista kan betraktas såsom önsketänk~nde. 
Enligt min bestämda uppfattning visar denna ändrade trend 1 vad 
avser marinen på en lika fast grund som övriga förslag till krigs
maktens fortsatta utveckling. 

Nu var det ju så att FK 62 inte tog OB 62. FK 62 tog i princip 
OB-svaret 62 :s högsta ram; och där står det beträffande marinen: 
"Den allmänna inriktningen och omfattningen av marinen innebär 
en ekonomisk anknytning till och fortsättning på Marinplan 60 
men vissa kvantitativa begränsningar blir nödvändiga." Men även 
detta alternativ innebar en relativ förbättring av marinens andel i 
kostnadsramen. 

När man sedan i FK 62 tar bart 85 mkr om året så är det klart 
att även marinen måste drabbas utav detta "trolleri", med de verk
ningar som detta kan komma att få för hela krigsmakten på lång 
sikt. 

Den marin som vi nu räknar med är sålunda en annan marin än 
den som man tänkte sig 1958 och jag förstår att det har fordrats 
vilja och kraft hos marinens män för att sadla om och göra radikala 
ingrepp i en försvarsgren, som genom decennier, ja sekler, by.g?ts 
upp och utvecklats inom ett visst mönster och där kanske tradltlo
nens makt kan ha verkat bromsande, en tradition som dock i många 
andra fall är ett avundsvärt styrkebälte. J ag vill gratulera marinens 
män till det resultat som nåtts och då särskilt den nuvarande marin
chefen och den förre, Marinplan 60:s skapare. Marinens män har gi
vit uttryck för den viktiga krigsmannaegenskap som kan formuleras 
med orden: "Vi ger aldrig upp". Och det ger alltid resultat. 

Dagens föredrag var betitlat: "Varför ökad och hur öka integra
tionen inom krigsmakten?" Och då jag tror att det kanske har ett 
allmänt intresse att veta hur överbefälhavaren i princip ser på dessa 
frågor, tänker jag här göra ett kort principuttalande. . . 

Jag vill börja med att klara ut vad som menas med mtegranon. 
Detta har, måste jag erkänna, vållat mig vissa svårigheter. Det är 
ett låneord, jag har slagit upp det i franska och engelska lexika men 
inte fått någon översättning som passar i det här sammanhanget. 
Efter långvarigt sökande fann jag dock detta ord i Svenska Akade
miens stora ordbok över svenska språket, 1935 års upplaga, där man 

12 
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kan läsa följande: "Integration, verbalsubstantiv till integrera (i 
fackspråk föga brukligt): förenande eller sammanförande av skilda 
delar till ett helt." Integration är sålunda inget mål utan ett medel, 
vilket är värt att notera. Det kan sålunda inte och får inte heller 
bli ett självändamål. Det är ett av medlen för ökad samordning och 
i det här fallet inom krigsmakten. Det finns många andra goda me
del för samordning inom krigsmakten såsom samordning genom be
fäl, samordning genom samverkan, samordning genom god vilja 
och ökad förståelse, bl a grundad på gemensam högskoleutbildning 
där Militärhögskolans undervisning utgör ett gott exempel, men 
även Försvarshögskolans. Dessutom tvingar teknikens utveckling til l 
ökad samordning utan att man vidtager några organisatoriska för
ändringar. Det är dock klart att organisatoriska förändringar, bl a 
genom integration, kan underlätta en sådan samordning. 

J ag ansluter mig i princip till påståendet att det förefinnes ett 
behov av ökad samordning inom krigsmakten. Denna samordnings
tendens är dock ingalunda ny, den har alltid funnits, men som jag 
ser saken så har en samordningsanda v uxit fram under 50-talet inom 
krigsmakten i accelererat tempo. Jag betraktar den som 60-talets 
melodi och man tår väl hoppas att vi någon gång på 70-talet även i 
denna fråga skall nå balans. Det är alldeles klart att denna samord
ningstendens och dessa samordningssträvanden underlättas genom 
många goda reformer, bl a den nya organisationen beträffande 
krigsmaktens högsta ledning och genom tillkomsten av Militärhög
skolan. 

I princip ansluter jag mig sålunda till en ökad samordning mellan 
krigsmaktens olika enheter med eller utan integration. Men vad jag 
bestämt måste motsätta mig är, om den påtvingas oss alltför snabbt. 
Krigsmakten är en alltför invecklad apparat för att den skall kunna 
hanteras som exempelvis ett lägre förband, vars sammansättning och 
formering ständigt och snabbt anpassas efter ändrade förutsättning
ar men ändå alltid är omedelbart insatsberett. Större och mera ge
nomgripande ändringar måste ske i evolutionsform och får ifke ske 
i revolutionsform. Människan är alltjämt den viktigaste koi1ponen
ten. En omorganisation, hur motiverad och hur god den än ar, ska
par alltid nya rutiner och särskilt när det gäller krigsmakten måste 
hänsyn tas till att även under pågående omorganisation beredska
pen är tillfredsställande. Vi utsätts dessutom inom krigsmakten för 
en ständigt pågående genomlysning av olika slag, som torde sakna 
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motstycke inom den civila förvaltningen. Det finns alltför många 
reformivrare både utanför och inom krigsmakten. Detta gör att om 
arbetsron inte ständigt är störd så är den dock ständigt hotad. 

Men, för att mildra det hela, skulle jag vilja säga som Hjalmar 
Söderberg: "Det finns ingen sanning, det finns bara åsikter." Och 
jag skulle vilja tillägga: Den som har att bestämma han bestämme 
och han tar därmed också ansvar. Detta har våra uppdragsgivare 
fullt klart för sig. Krigsmaktens lojalitet är ställd utom allt tvivel. 
Den är en lika fast klippa som landets neutralitet, en neutralitet om 
vilken en utländsk sagesman har sagt: "Det finns ingenting så neu
tralt som Ni". 
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Lufttransportteknikens utveckling 

Av ledamoten ANDERS LAFTMAN 

Årsberättelse i flygväsende 1962 . 

Under det senaste seklet har utvecklingen på det transporttek
niska området varit dynamisk. Tillkomsten av bl a ångmaskinen, 
explosionsmotorn samt framstegen inom teletekniken har utgjort 
förutsättningar härför. 

Inom den civila sektorn har den expanderande industrialiseringen 
och den ökande handeln medfört allt större behov av transporter. 
Men samtidigt har en effektiv och ekonomiskt fördelaktig transport
apparat varit en förutsättning för den utveckling av industri och 
handel, som pågått och fortfarande pågår världen runt. Orsak och 
verkan äro här invävda i varandra. 

Inom den militära sektorn ställer vapentekniken ökade krav på 
framkomlighet, spridning och fart. A ven här utgör transporttekni
ken den hävstång, vilken kraftigt bidrar till att föra utvecklingen 
framåt. Krigskonsten - till lands, till sjöss och i luften - är ju 
också delvis icke annat än ett stort transportproblem. 

Det kan därför vara av intresse att i denna årsberättelse behandla 
den yngsta och kanske mest dynamiska grenen inom det transport
tekniska området - nämligen lufttransporterna. Amnet är synner
ligen omfattande och det har icke varit möjligt att gå in på alla de 
aspekter detta erbjuder. Författaren har i stället valt att i stora drag 
behandla lufttransportteknikens utveckling inom såväl det civila 
som militära området samt de väsentligare problem, vilka äro för
knippade därmed. 

HISTORIK 

Första gången en lufttranspo.rt utf?rdes lär ha .varit i T j~A år 
1910. Det gällde en fraktflygmng, da en packe stdentyg Dtgs en 
sträcka av 120 km på litet mer än en timme. Denna flygning kan 
sägas utgöra början till en ny epok inom transporttekniken, vilken 
fått så stor betydelse såväl för den civila samfärdseln som för det 
militära transportväsendet. 
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Kretaoperationen. 

Under första världskriget samt under mellankrigstiden utveckla
des lufttransporttekniken både inom den militära och civila sektorn 
för att under andra världskriget få sitt egentliga genombrott. Som så 
ofta förut var det de speciella förhållandena, vilka bruka råda under 
krig, som framtvingade en accelererad utveckling inom ett område 
med tillämpning för såväl civila som militära ändamål. 

I korthet skall några milstolpar behandlas, där lufttransporterna 
spelat en stor och ibland avgörande roll under och efter det senaste 
världskriget. 

Kretaoperationen 

Som bekant hade axelmakterna på våren 1941 erövrat Grekland. 
Det enda som återstod av grekiskt territorium var nu Kreta, som 
när Italien började kriget mot Grekland, besattes av britterna i okto
ber 1940. Genom sitt läge hade ön stor strategisk betydelse. De allie
rade hade möjlighet att använda den som språngbräda vid ett försök 
att på nytt få fast fot på Balkan. Dessutom kunde sjö- och flyg
stridskrafter, baserade på Kreta, kontrollera sjötrafiken i Egeiska 
havet och Ostra Medelhavet. 
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Tyskarna beslöt sig alltså för att erövra ön. En överskeppning 
med åtföljande kustinvasion bedömdes icke möjlig att genomföra, 
emedan brittiska sjöstridskrafter behärskade aktuella farvatten. Så
lunda återstod endast möjligheten att ta ön från luften. 

Det wg tyskarna tre veckor för att förbereda operationen. Den 
tyska styrkan bestod av 3 divisioner om tillsammans 22 000 man 
under befäl av general Student. För lufttransport av denna styrka 
disponerades 550 tpfpl (Ju 52) samt 100 glidflygplan huvudsakligen 
baserade i Södra Grekland och på ön Rhodos. 

Operationen startade på morgonen den 20 maj under starkt flyg
understöd mot några flygfält på Kreta. Under dagen luftlandsattes 
c:a 6 000 man och skapades brohuvuden på ön, vilka trots kraftigt 
motstånd på marken från de allierades sida så småningom utvidgades. 

De ytterst svaga brittiska flygstridskrafterna på Kreta kunde ut
rätta föga och insatsen av flyg från baser i Nordafrika blev p g a 
de långa flygvägarna icke av något större värde. Den anfallande 
hade alltså praktiskt taget oinskränkt luftherravälde. Den 1. juni 
- efter tolv dagars strider - hade tyskarna besatt Kreta och där
med var det första större invasionsföretaget genom luften i världs
historen genomfört. 

Erövringen av Kreta blev trots allt en dyrköpt seger för tyskarna. 
Den kostade dem över 4 000 man i döda och sårade varjämte en 
mängd flygmateriel gick förlorad. Hitler blev missnöjd över de stora 
förlusterna och drog den slutsatsen, att lufttrupp icke kunde räkna 
med överraskningsmomentet och sålunda hade mist sin betydelse i 
krigföringen. Han vidhöll sin uppfattning tills de allierade genom
förde Sicilienoperationen och gav då order om att lufttruppernas 
styrka skulle ökas igen. Men då var det för sent! Dylika förhastade 
slutsatser gjorde Hitler flera gånger under kriget. Det här inträffade 
påminner osökt om den tyska diktatorns reaktion efter slaget vid 
Nordkap 1943, då förlusten av "Scharnhorst" lade hela tyska slag
flottan i malpåse. 

Rhenövergången 

Andra exempel på omfattande lufttransportföretag finnas i sam
band med de allierades invasion i Normandie och den därpå följan
de framryckningen mot Tyskland. Arnheim är ett av dessa, ett annat 
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Bild 2 

Operation Varsity. 
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är de allierades övergång över Rhen. Sistnämnda företag - benämnt 
operation "VARSITY" - genomfördes i mars 1945. Huvudanfallet 
utfördes härvid av 2. brittiska armen i samverkan med 18. luft
truppskåren, vilken senare omfattade två luftburna divisioner, om 
sammanlagt 17 000 man. Kårens uppgift bestod i att strax norr om 
staden Wesel taga vissa terrängavsnitt så att det brohuvud, som 
marktrupperna skulle upprätta snabbt kunde fördjupas. Uppgiften 
var sålunda av taktisk n[ltur. 

Operationen inleddes c:a 2 veckor före anfallsdagen med intensiv 
flygbas- och förbindelsebekämpning. På kvällen den 23. mars gick de 
allierades markstyrkor över Rhen och den 24. på morgonen insattes 
lufttruppsanfallet. Härvid transporterades och landsattes 22 000 
man, 1 100 jeepar, 450 artilleripjäser och 2 200 ton övrig materiel 
med c:a l 600 transportflygplan och l 300 glidflygplan, vilka star-
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tat från flygfält i England och Frankrike och strålat samman över 
Belgien för att åstadkomma samtidig insats. 

Styrkan eskorterades av 900 jaktflygplan. Transport- och glid
flygplanen framgick i tre kolonner, vardera med 9 flygplan i bredd 
mot målet. Trots detta tog landsättningen av styrkan c:a 2 Yz timme, 
vilket omräknat i längd motsvarar sträckan Stockholm-Luleå. 

Företaget blev en framgång för de allierade, vars förluster voro de 
minsta som förekommit i något luftlandsättningsföretag dittills un
der kriget. 440 transportflygplan skadades, men lyckades trots detta 
landsätta sin last på förut bestämda platser. 92 transportflygplan 
sköts ned eller förlorades av annan anledning. Av glidflygplanen 
skadades så gott som samtliga, främst i samband med landningen, 
men 90 % av dem lyckades ändå landa enligt uppgjorda planer. 

Detta var två exempel på lufttransporter under det senaste kriget. 
Vid båda dessa tillfällen hade den anfallande parten skaffat sig ett 
stabilt luftherravälde vilket är en förutsättning för att dylika före 
tag skall kunna genomföras. 

Bild 3 visar en sammanställning över de större och viktigare luft
landsättningsföretagen på den europeiska krigsskådeplatsen under 
kriget. Flera sådana företag genomfördes även i Fjärran Östern och 
i Stilla H avet, med växlande framgång. Bland dem bör nämnas att 
i samband med Japans kapitulation flögs 22 000 man från Okinawa 
till japanska öarna utan förluster av vare sig personal eller materiel. 

För underhållstjänst i ordets vidaste bemärkelse utnyttjades även 
lufttransporter i stor omfattning under andra världskriget. I USA 
producerades för dessa ändamål c:a 25 000 flygplan. USA:s Air 
Transport Command (A TC) flög till olika krigsskådeplatser jorden 
runt avsevärda kvantiteter vapen, livsmedel, bensin och andra för
nödenheter. Under krigets sista år - 1945 - uppnådde ATC totalt 
den imponerande siffran av 1.6 milj ton flygfraktat gods. 

Berlinbron 

Andra världskriget efterföljdes så smamngom av "det kalla kri
get". En av de hotfullaste situationerna, som uppstått under detta i 
Europa, inträffade sommaren 1948. Förhistorien var i korthet föl
jande: 

Den började med att ryssarna i april stoppade och visiterade ett 
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Bild 4 

Luftbron till Berlin. 

amerikanskt militärtåg från Västtyskland till Berlin. I början av juni 
infördes valutareformen i Västtyskland. Ryssarna svarade med re
striktioner för transporterna till och från Berlin. Först hejdades ett 
antal koltåg vid brittisk-ryska gränskontrollen i Västtyskland och 
den 22. juni bebådades en total blockad av järnvägar, landsvägar 
och kanaler till västzonerna i Berlin. Den 24. juni var blockaden 
ett faktum. Endast luftvägen kvarstod nu som förbindelse med den 
västliga världen till den forna rikshuvudstaden. De ryska åtgärderna 
gick ut på att tvinga sina f d allierade att lämna Berlin. 

Dessa ville emellertid annorlunda. Den uppgift, som nu skullf' lö
sas, innebar att genom tre luftkorridorer till Berlin - från Ham
burg, Hannover och Frankfurt A/M - med flyg transportera icke 
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bara sitt eget utan även Väst-Berlins hela behov av förnödenheter 
aY olika slag. Dagligen erfordrades påfyllningar av livsmedel, bräns
le, industri rå varor och maskiner för mer än 2.5 milj människor, som 
skulle försör jas luftvägen. Innan blockaden satte in hade till Berlin 
transporterats c:a 12 000 ton om dagen. Nu måste man draga in på 
staten, det gällde kon sagt att hålla sig vid liv. 4 000 i:on förnöden
heter per dag bedömdes vara ett minimibehov. 

I spetsen för operationen ställdes en veteran med erfarenhet a v 
lufttransporter - generallöjtnant Turner, vilken 1944-45 svarade 
för de allierades flygtransporter till Kina och Burma. 

Under de 1 ~ år, som den s k luftbron till Berlin var i verksam
het, ti llfördes staden över 2,3 milj ton förnödenheter, under det att 
82 000 ton transporterades därifrån. Av denna kvantitet - c:a 1 
ton per innevånare- utgjordes 25 % av livsmedel, 65 % av bränsle 
och 1 O % a v övriga förnödenheter. En )i miljon passagerare trans
porterades dessutom. 

Transporterna utfördes av omkring 500 flygplan, huvudsakligen 
av typ C-54, vilket var ett fyrmotorigt plan, som lastade 9 ton. Mot 
slutet a v luftbrons tillvaro uppgick transportkvantiteten regelbun
det ti ll c:a 8 000 ton per dygn, vilket innebar att i genomsnitt ett 
flygplan landade var fjärde minut i Berlin. (Bromma presterade 
under sin storhetstid som Stockholms enda flygplats ungefär fjärde
delen härav.) 

Detta ställde självfallet stora krav på trafikledning och trafik
reglering. Med hjälp av radar och radiofyrar genomfördes flygning
arna praktiskt taget oberoende av vädret enligt löpandebandsprinci
pen. Någon s k "stackning", vilken tillämpas i den civila luftfarten 
vid dåligt väder förekom sålunda ej. För de flygplan, som icke höll 
tiden eller misslyckades med landningen, återstod endast att å ter
vända till Västtyskland olossade! 

I maj 1949 tillkännagav ryssarna att Berlinblockaden sku lle hävas 
och efter en avvecklingsperiod upphörde densamma den 30. septem
ber samma år. Luftbron till Berlin utgjorde en politisk framgång 
för västmakterna och en fjäder i hatten för den lufttransportorga
nisation, som genomförde den. 

Ro reabron 

Berlinbron fick snart en efterföljare och en tillämpning i en ny 
luftbro, nämligen den som upprättades mellan USA och Korea, 
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Bild 5 

Luftbron till Korea. 

NORD
AMERIKA 

4000 

Koreabron, vilken utgjorde ett komplement till sjöförbindelserna 
och kunde upprätthållas praktiskt taget ostörd av fientlig motverkan 
tack vare FN-flygets luftherravälde. Denna luftbro bestod av två 
spann, det ena från USA till Japan och det andra från Japan till 
krigsskådeplatsen. Den trafikerades av flygplan av typerna C 54, 
C 74 och C 97 med en ungefärlig lastkapacitet av 9, 30 och 25 ton 
vardera. Ansvaret för dessa lufttransporter låg på f d chefen för 
Berlinbron - den förut omnämnde generallöjtnant Turner - vilken 
tagit med sig större delen av sin stab, flygande personalen och mark
personalen från Tyskland. Goda möjligheter förefanns sålunda att 
här tillämpa de erfarenheter, som vunnits av luftbron till Berlin. 

Förutom personal transporterades över Koreabron en avsevärd 
mängd förnödenheter av olika slag. Genom att sjöförbindelserna togo 
huvudparten av alla transporter till Korea och främst då de tunga 
eller utrymmeskrävande, utgjordes lufttransporterna främst av re
servdelar till krigsmateriel av olika slag, specialammunition och lä
kemedel eller med andra ord exklusiv materiel, som måste fram fort. 
Bland materielen märktes dock en 200 m lång pontonbro, vägande 
över 250 ton, som i bitar flögs från Japan till Korea på mindre än 
3 dygn. 
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Luftbron till Korea framvisar ett praktiskt exempel på hur SJO

och flygtransporter kompletterar och icke som många tror konkur
rerar med varandra. 

Under Koreakriget fick helikoptern sitt egentliga elddop under 
krigsförhållanden i större skala. Den fick där tillfälle visa sina möj
ligheter såväl vid strid, då personal och materiel transporterades till 
utsatta platser, som vid underhållstjänst, då detta nya transportme
del förde sårade från slagfältet till snabb behandling och vård vid 
sjukvårdsförband bakom "fronten". 

Utvecklingen inom det militära området 

Den tekniska utvecklingen inom lufttransportområdet följer f n 
två linjer. Den första går mot transportflygplan med överljudshas
tighet och siktar ytterst på transportrobotar. Den andra linjen, som 
ligger inom låghastighetsområdet, syftar till att framtaga lufttrans
portmateriel med korta start- och landningssträckor. Inom båda des
sa utvecklingslinjer tenderar transportplanen att öka sin storlek och 
sin aktionsradie för att uppnå god transportekonomi. Den här an
givna utvecklingen äger i princip sin tillämpning inom såväl den 
militära som civila sektorn. 

För militära ändamål framtagas speciella transportflygplan av 
såväl öst- som västmakterna. De viktigaste kraven på dessa flyg
plan är: 

1. Stor lastförmåga vilket är en väsentlig egenskap hos ett trans
portflygplan. För att illustrera detta kan Berlinbron tagas som 
exempel. Som framgått av den föregående redogörelsen genomfördes 
denna av c:a 500 flygplan, vilka transporterade 8 000 ton/dygn. 
Dessa flygplan hade en genomsnittlig lastförmåga av 8 ton. Under 
motsvarande premisser skulle luftbron kunna genomföras med c:a 
60 moderna och lastdryga transportflygplan av typen C-133. Exem
pel på vissa transportflygplans lastförmåga framgår av bild 6. 

2. Stora luckor som medger snabb i- och urlastning. Rullande ma
teriel skall kunna köras in och ut ur planet. A ven här kan ett exem
pel andragas. Vid en övning landade 12 st. C-123 p å ett litet flyg
fält med c:a 10 sek intervall och lastade ur 600 soldater med utrust
ning, jeepar m m. Åtta minuter efter det att det första planet landat, 
hade det sista åter startat och lämnat platsen. 
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3. Arrangemang för fallskärmsfällning av trupp och materiel. Ju 
större hastighet ett transportplan har dessto större är kravet på 
snabb fallskärmsfällning, så att trupp och materiel landar inom ett 
begränsat område. Från ett modernt transportflygplan kan 40 solda
ter fallskärmsfällas på mindre än 20 sek. 

4. Lång aktionsradie. Aktionsradien är bestämmande för en ope
rations mål och i viss utsträckning för dess art. Aktionsradien står i 
omvänt förhållande till den nyttiga lasten. Bild 7 visar en samman-
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1.100 mil 

ställning över moderna transportflygplans räckvidder. Av denna 
fram går att de största transportflygplanen utan svårighet kan fl yga 
"non stop" Sverige-Kongo. 

5. Goda start- och landningsegenskaper. Behovet av stora och 
kraftiga flygfält är en achilleshäl för en lufttransportorganisation 
under krig. På båda sidor om järnridån pågår ett intensiv t arbete 
med att få fram lastdryga och relativt snabba flygplan som kan 
starta och landa på korta sträckor och på flygfält utan permanenta 
banor. Ett led i denna utveckling är VTOL/STOL-flygplanen, 
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VTOL och STOL 

VTOL och STOL hänför sig till de amerikanska förkortningarna 
"Vertical Take Off and Landing" och "Short Take Off and Lan
ding" och utgör flygteknikens senaste bidrag till lösning av det be
svärliga basproblemet. 

Målsättningen för ett VTOL-flygplan är, att det skall kunna star
ta och landa utan att rulla på marken och i samband därmed passe
ra ett15m högt hinder på mindre än 75 m avstånd. 

Av STOL-flygplanen fordras, att de i samband med start och 
landning skall kunna klara det 15 m höga hindret på 150 m. De få 
dock rulla på marken. 

Ett framträdande drag i utvecklingen av VTOL/STOL-flygplanen 
är den stora mängd principlösningar, som finnas för att kombinera 
den erforderliga lyftkraften vid start och landning med stor hori
sontell dragkraft vid flygning. 

Enligt amerikanska uppgifter ha icke mindre än 24 systemlös
ningar lagts fram för att realisera VTOL-flygplan. 75 % av dem 
ha gjorts till föremål för forsknings- och utvecklingsarbete. 

Några av möjligheterna att lösa STOL och/eller VTOL-proble
met äro: 

propellrar, som kan vridas och därigenom ge dragkraft i såväl 
horisontal som vertikalled, 
propeller i en tunnel i flygplanet i kombination med strålav
länkning genom vridbara ledskenor, 
lyftkraftsalstrande fläktar i vingarna, 
jetmotorer, som kan vridas 90° eller aro försedda med stråt
avlänkning, 
vertikalt monterade jetmotorer enbart avsedda för lyftverkan. 

VTOL/STOL-utvecklingen är ännu bara i början av sin bana. Den 
kommer sannolikt att ur många synpunkter revolutionera lufttrans
porttekniken. På det militära området har den därvid sina största 
möjligheter vid framtagning av transportflygplan för taktiskt bruk, 
vilka kunna insättas i den främre stridszonen. 

En medlem i VTOL-familjen är helikoptern. Den kan därvid ru
briceras som den enda hittills ordentligt utprovade VTOL-typen 
för transportändamåL Efterhand som allt effektivare VTOL- och 
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STOL-flygplan konstrueras och kommer i tjänst, torde helikopterns 
fortsatta utveckling och användning att präglas av tilltagande kon
kurrens från dylika flygplan. I förhållande till konventionella flyg
plan har VTOL/STOL-flygplanen sämre prestanda i vad avser flyg
hastighet och driftsekonomi. Jämfört med helikoptern har VTOL/ 
STOL-konstruktionerna bättre prestanda i dessa avseenden och där
jämte längre flygsträcka. VTOL/STOL-flygplanen intar således sin 
plats mellan de konventionella flygplanen och helikoptrarna. Här
vid bör dock observeras, att helikopterutvecklingen är långt ifrån 
avslutad. Snarare ligger även den i sitt begynnelseskede. Så t ex är 
den pågående övergången till turbindrift ett väsentligt framsteg vid 

13 
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höjandet av helikopterns prestanda. Under alla förhållanden kom
mer helikoptern inom överskådlig framtid att väl hävda sin ställ
ning som lufttransportmedeL Detta belyses bl a av att till år 1970 
avses 3 500 helikoptrar anskaffas i USA för militärt bruk, däraY 
2 500 för taktiska ändamål. 

Luftlandsättning 

De olika former av luftlandsättning som tillämpas i dag är 
fallskärmsfällning av personal och materiel, 
fällning av materiel utan fallskärm, 
landsättning från flygplan eller hkp . 

Den vanligaste typen av luftlandsättning under andra världskriget 
och tiden närmast därefter har varit fallskärm sfällning. Fördelen 
med denna teknik är att trupp och materiel kan transporteras i stor 
skala till områden där landningsmöjligheter saknas. 

Men den har även sina nackdelar och då främst genom behovet 
av specialutbildad trupp av mycket hög kvalitet, något som tar bå
de tid och pengar att åstadkomma. Också tekniskt sett erbjuder 
fallskärmstekniken fortfarande vissa problem, som emellertid icke 
äro omöjliga att lösa. Fällning av tung materiel fordrar hjälputrust
ning i form av behållare, pallar, packningsmateriel och skärmar, 
vilken kan väga ända upp till 30 % av materielvikten. Det är vidare 
en tidsödande procedur att klargöra tung materiel före fällning. (En
ligt uppgift erfordras det två dagsverken för att "förpacka" en last
bil.) Aven efter fällning åtgår viss tid för att återställa materielen 
i stridbart skick. Packningstekniken är sålunda icke fulländad, vil
ket även medför att lasterna ibland skadas vid hård landning. Om 
olika komponenter av något materielslag fällas i dellaster, kan detta 
medföra att hela enheten blir obrukbar. 

Dessa förhållanden ägnas emeller tid stor uppmärksamhet i såväl 
USA som Sovjet. På allt sätt och ofta till stora kostnader söker man 
nedbringa vikterna av den materiel, som erfordras för lufttrupperna 
(jeepar, stridsvagnar, artilleripjäser, hjälputrustning m m). Parallellt 
härmed utvecklas den s k "heavy drop tecnique". Det är sålunda nu 
möjligt att fälla laster upp mot 20 ton t ex lätta stridsvagnar med 
fallskärm. 
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Fallskärmsteknikens utveckling går sålunda fortfarande framåt 
mot allt tyngre laster, större precision samt taktisk lastning av per
sonal och materiel i samma flygplan. 

En variant till fallskärmstekniken är fällning av materiel från låg 
höjd utan skärm. Helt naturligt är det här i första hand fråga om 
materiel av "bulk" -karaktär såsom livsmedel, ammunition och driv
medel. Möjligheterna att utföra fällning på detta sätt hänger på hur 
materielen förpackas. Stora krav ställs sålunda på emballaget. Som 
exempel kan nämnas att drivmedel kan flygtransporteras i halvfyll
da plastbehållare, vilka fällas över önskat område. (Behållarna kan 
icke vara helt fyllda, emedan de i så fall sprängs vid nedslaget mot 
marken.) Denna form av transport och distribution av materiel 
kommer sannolikt att få stor betydelse vid underhållet av armeför
band, vilka icke kunna få detta på annat sätt. 

Landsättning av materiel och personal från flygplan på marken 
erbjuder stora fördelar framför fallskärmsfällning. Här krävs en
dast specialutbildning av truppen i begränsad omfattning. Vidare 
landsättes förbandet samlat, vilket ur taktisk synpunkt är väsent
ligt. Den tunga materielen, som medföres kan utan tidsödande upp
packning och hopsättning omedelbart sättas in i striden. 

Medaljen har dock också en baksida. Detta förfarande vid luft
landsättning kräver landningsmöjligheter - i vissa fall rent av flyg
fält med permanentade banor. Det är här som VTOL/STOL-tekni
ken har sin givna plats vid transport av materiel och personal. Olä
genheterna kommer därigenom att till stor del elimineras. 

Helikoptern, vilken som tidigare framhållits, är det enda fullt 
Litprovade VTOL-flygplanet, har bevisat detta. Den förenar fall
skärmsfällningens och luftlandsättningens fördelar. Den kräver så
lunda endast begränsad specialutbildning av truppen, den är i stort 
sett oberoende av flygfält och med den kan samlade förband land
sättas i närheten av eller i anfallsmålet. Men helikoptern har även 
en hel del nackdelar, som f n minskar dess användbarhet. 

Dess jämförelsevis låga fart och låga maximala flyghöjd gör den 
sårbar även för eld från finkalibriga vapen. Genom liten lastför
måga och begränsad aktionsradie är dess driftsekonomi relativt då
lig. Denna förbättras icke av de korta driftstiderna mellan erforder
liga översyner. 

Trots detta ~1r det dock ingen tvekan om att helikoptern även i 
framtiden blir oumbärlig för att genomföra speciella luftlandsätt-
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ningsföretag, där korta distanser och ringa motverkan från jakt
flyg eller luftvärn är för handen. Helikoptrarnas storlek har dess
utom uncle_~ de sen_aste åren vuxit avsevärt och denna utveckling 
synes fortsatta, vangenom deras lastkapacitet kommer att öka. För 
transport av tung materiel är de s k flygande lyftkranarna av stor 
betydelse. 

Under senaste världskriget användes glidflygplan i stor utsträck
n~n?. Deras värde har länge varit omdiskuterat. Glidflygplanen voro 
?llhga att ~ygg~, men vid landning skadades de ofta, varigenom de 
1 stor utstracknmg endast kunde användas i ett företag. De belam
rade därvid ofta landningsplatserna så att andra plan hindrades att 
landa. Deras lastförmåga var också begränsad. Det förefaller som 
om dessa plans saga nu vore slut såväl inom NATO som i Sovjet. 

En intressant variant till glidflygplanen har kanske framtiden fö r 
si~ i __ st~llet. D_et är den s k "Flex Wing'd vilken ännu befinner sig 
P_a forsoksstad1~t. Den har konstruerats pa uppdrag av NASA (Na
uonal Aeronautles and Space Administration) i USA. 

Försökse~emplaret av "Flex ~ing" är försedd med en motor på 
180 hkr. Vmgen eller seglet bestar av stagad nylonduk. När planet 
står på marken faller vingen ihop, varigenom det tar liten plats i 
anspråk. När planet sätter fart fylls vingen med luft liksom ett se
gel. Härvid erhålles en lyftkraft, som är flera o-ånger större än hos 
en konventionell_ flygplansvinge. Denna drake bogseras av ett flyg
plan eller en hehkopter. En stor "Flex Wing", som beräknas kunna 
lyfta upp till 50 tons last, är obemannad. NASA:s intresse för denna 
konstruktion orsakas av att den skall kunna användas i stället för 
fallskärm vid nedtagning av rymdfarkoster till jorden igen. 
. Sannoli~t dröjer det flera år innan "Flex Wing" är utprovad och 
1 produkuon. Möjligheter förefinnas att med denna drall:e i fram
tiden kunna_ åstadkom~a någon form av luftens godståg - ett en
kelt och dnftsekonom1skt sätt att öka lufttransportmedlens kapa
citet. 

Lufttransportteknikens fördelar ... 

I den moderna krigföringen utgör snabbhet, eldkraft och över
r~skning några av de f_aktorer, som är avgörande för om en opera
tion skall lyckas eller mte. Det luftburna företaget synes väl upp-
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fylla två av dessa faktorer, nämligen snabbheten och möjligheterna 
att åstadkomma överraskning. 

Lufttransporttekniken erbjuder många fördelar. De moderna 
transportflygplanens räckvidder medför att ilastning kan ske p å 
stora avstånd från anfallsm~len och dessutom utspridd inom ett 
stort område. Detta försvårar fiendens underrättelseverksamhet i 
hög grad. Anflygningen mot målet sker så snabbt, att tiden knappast 
me_dger för motståndaren att i någon högre grad omgruppera sina 
stndskrafter för strid. Den anfallande får härmed "försteg i manö
verr~ ge~om att överraskningsmomentet till fullo kan utnyttjas. 

Till s~1llna~ från_ övriga transportmetoder arbetar lufttransport
~ed~en 1 tre dnnenswner. Härigenom skapas goda möjligheter att gå 
forb1 motståndarens försvarsställningar och i stället slå direkt mot 
anfallsmålet och mot hans känsliga punkter. För att möta detta 
måste motståndaren ytgruppera sina förband, vilket ställer stora 
krav_ på hans st:idskrafter, främst i vad avser dessas omfattning, 
ledmng och rörhghet. Lufttransportmedlens möjligheter att åstad
komma vertikal omfattning är måhända deras största fördel. 

Ytkriget kräver rörlighet av förbanden. Denna kan tillgodoses 
genom en väl utbyggd lufttransportorganisation. Eo-en numerär un
derlägsenhet kan kompenseras genom luftlandsatt: förband vilka 
insatta på rätt plats och vid rätt tidpunkt skapa lokal överlägsen
het. Lufttransportsystemets strategiska och taktiska rörlighet o-er 
sålunda markstridskrafterna större operationsfrihet och möjlig;ör 
kraftsamling på kort tid. 

Utan en effektiv underhållstjänst, som smidigt kan anpassas efter 
de snabbt växande lägena i ytkriget, torde de stridande förbanden 
icke tillfullo kunna utnyttja sin rörlighet i detta. Helikoptrar och 
S_!OL-flyg?lans fön_någa att landa och starta nära t o m de lägsta 
f?r_b anden 1 markstnden erbjuder numera helt andra möjligheter än 
t1d1gare att genomföra önskvärda underhållstransporter för dessa. 
Härigenom behöver förbanden icke själva medföra så stor del av sitt 
underhåll som förut med resultat att deras rörlighet ökas. Lufttrans
portme~len .. ~1ar sålunda stor betydelse för en effektivt fungerande 
underhallstpnst. Trots flygplanens kraftigt ökande lastkapacitet tor
de dock dessa inom överskådlig framtid icke kunna ersätta andra 
transportmedel vid långa eller mycket tunga transporter. 

Det luftburna anfallets största svaghet har tidigare varit bristen 
på eldunderstöd från tunga vapen. Detta kan icke åstadkommas med 
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lufttruppernas egna resurser. Numera är denna brist uppvägd ge
nom det eldunderstöd, som erhålles genom insats a v kärnvapen. 
Flygtransporterade förband och atomstridsmedel kan utomordent
ligt väl insättas i samverkan. De bilda tillsammans ett vapensystem 
i vid bemärkelse. Lufttruppernas brist på tung eld har fått sin lös
ning i kärnladdningar liksom anfall med kärnladdningar logiskt 
fullföljs av luftburna företag. Verkan av den chock, som sannolikt 
tlppstår efter en insats av atomstridsmedel, utnyttjas av luftland
s:>.tta förband, som också på ett relativt enkelt sätt kan kringgå de 
radioaktiva områden och terränghinder, vilka bildas i samband med 
en kärnvapenexplosion. 

Men den anfallande, den som disponerar en lufttransportorgani
sation är även föremål för kärnvapenhot. Om icke åtgärder äro vid
tagna för att möta ett sådant, kan invasionen genom luften bli ett 
"slag i luften". Aven här kommer faktorerna överraskning och 
spridning in i bilden. 

Overraskningen kan innebära att motståndaren över huvud taget 
icke känner till att ett anfall är förestående eller att han icke vet var 
eller när anfallet kommer att insättas. I båda dessa fall gäller att 
tiden från det att anfallsföretaget indikerats tills dess att de inva
derande styrkorna står på motståndarens mark blir så kort, att den 
icke medger kärnvapeninsats mot transportenheterna. En samman
dragning av invasionstonnage i ett antal östersjöhamnar måste tyda 
på att en invasion inom östersjöområdet är förestående. En mot
svarande uppladdning av luftburna förband inom t ex västra Sov
jetunionen kan däremot utgöra förberedelse för anfall var som helst 
i Europa. 

Som tidigare framhållits är det i allmänhet väsentligt svårare för 
underrättelsetjänsten att indikera förberedelserna för ett större flyg
buret företag utgående från ett flertal flygplatser inom en stor yta 
än att konstatera tonnagesammandragningar i hamnar, perifert be
lägna utmed kusten. Aven här har en ny dimension införts, därige
nom att spridningen av de anfallande förbanden kan genomföras 
inåt land intill gränsen för transportflygplanens aktionsradie. Möj
ligheterna till spridning vid ilastning av trupp och materiel torde 
sålunda vara större vid ett luftburet företag än vid ett fartygsburet. 

Båda dessa faktorer - överraskning och spridning - pekar på 
de fördelar, som ur kärnvapensynpunkt står att vinna med att ett 
itJvasionsföretag framföres genom luften. 
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. och nackdelar 

Lufttransporttekniken erbjuder emellertid icke enbart fördelar. 
Vissa nackdelar och begränsningar finnas också förknippade med 
densamma. 

En lufttransportorganisation är dyrbar, något som verkar begrän
sande på dess storlek i alla länder. Trots att stormakterna USA och 
Sovjet redan i fred disponerar avsevärda styrkor militärt transport
flyg torde resurserna icke vara tillräckliga för att genomföra en luft
invasion i stor skala enbart med dessa. För detta måste även den 
civila luftflottan tagas i anspråk - i den mån så är möjligt. 

Trots utvecklingen inom STOLjVTOL-området, vilket minskar 
kraven på flygfält, är transportflyget i stor utsträckning fortfaran
dt beroende av dessa. Speciellt gäller detta för de stora och lastdryga 
flygplanen. Om en transportflygorganisation skall kunna utnyttjas 
på effektivaste sätt ställs f n även krav på flygfält inom motstån
darens territorium. 

Flyget är, som framgått av den tidigare redogörelsen, ett utmärkt 
transportmedel inom underhållstjänsten. Men det ställer också själv 
stora krav på en effektiv underhållsorganisation och då främst i vad 
avser teknisk service och drivmedel. Följande exempel kan belysa 
detta. För att transportera 100 000 ton gods per månad mellan USA 
och Australien åtgår c:a 45 handelsfartyg. Denna godsmängd, i stäl
let transporterad genom luften, skulle hålla i gång - förutom ett 
mycket stort antal flygplan med besättningar - det dubbla antalet 
fartyg av samma storleksordning för frakt av erforderliga drivme
del för flygplanen. Detta exempel får tagas för vad det är - ett 
exempel. Emellertid anger det ganska tydligt storleksordningen av 
de underhållsproblem, som en lufttransportorganisation kan ställas 
inför, åtminstone när det gäller transporter på stora sträckor. 

Den tekniska utvecklingen, främst inom det teletekniska området, 
har medfört, att flygets väderberoende har minskat. Det är numera 
möjligt att starta och landa under avsevärt nedsatta sikt- och belys
ningsförhållanden, förutsatt att flygplatserna och flygplanen är för
s.~dda med modern navigeringsutrustning. En viss begränsning utgör 
dock väderleken fortfarande på möjligheterna att genomföra luft
transporter i stor skala. Fallskärmsfällning genomföres sålunda un
der mörker, men återsamlingen i förband av personal och materiel 
på marken kan härvid bli komplicerad. 
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Transportflygplanen i luften måste slutligen anses utgöra relativt 
lätta mål för jaktflygplan och robotar. På marken kan planen eller 
deras baser decimeras genom insats av flyg- och fjärrvapenanfalL 
Flygbaser utgör ju ofta ett primärt mål för dylika företag. För att 
en lufttransportorganisation skall fungera fordras därför, att den 
som utnyttjar densamma har luftherraväldet. Förutsättningen för ett 
effektivt transportflyg är därför ett starkt luftförsvar, något som 
vid otaliga tillfällen bevisades under det senaste världskriget. 

Lufttransportmaterielen av i dag 

Den militära användningen av farkoster i luften och på sjön före
ter påtagliga paralleller. För långa transporter över världshaven 
behövs stora, lastdryga och sjövärdiga fartyg, vilka fordra hamnan
läggningar i båda ändarna av sin route för lastning och lossning. 
Dessa fartyg lämpa sig mindre väl för direkt insats i landstignings
operationer, en verksamhet för vilken de icke konstruerats. För att 
lösa sådana uppgifter har i stället speciella landstigningsfartyg 
byggts. 

Samma förhållande råder inom lufttransportområdet. De militära 
transportflygplanen kan indelas i två klasser, nämligen flygplan , 
avsedda för strategiska uppgifter och sådana för taktiskt bruk, vilka 
insättas direkt i striden. Dessa senare torde i framtiden huvudsakli
gen bli av STOL/VTOL typ. 

Här följer några exempel på lufttransportmateriel av i dag, häm 
tade från båda sidor av järnri,dån. 

Bild 9 

C-133, Cargomaster, (USA) är ett fjärrtransportplan, som lastar 
över 50 ton eller 200 man och med en marschfart på 500 km/t. Prak
tisk aktionsradie c:a 3 200 km. 
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Bild 10 

C-135, Stratolifter, (USA). Ett jetdrivet fjärrtransportplan. Has
tigheten är 850 km/t och aktionsradien c:a 3 000 km. Den lastar 
25 ton eller drygt 120 man . 

Bild Il 

C-119, "Flying Boxcar" (USA) är en veteran inom området, vil
ken kan föra 7 tons last eller 65 fältutrustade soldater l 600 km och 
återvända tomt. Det har en hastighet av 450 km/t. 
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Bild 12 

C-130, Hercules, (USA) - en ersättare för C-119 - kan f n be
tecknas som ett "standardplan" i amerikanska krigsmakten. Med en 
aktionsradie på 2 300 km och en fart av 600 km/t tar den 17 tons 
last eller c:a 90 man. 

Bild 13 

C-123, Provider, (USA) är ett anfallstransportplan, vilket skall 
kunna landa med trupp och materiel på icke iordningställda land
ningsplatser i den främre stridszonen. Det är ett oömt flygplan, som 
kan medföra 8 ton eller 60 man eller sex jeepar över 2 000 km och 
åter utan bränslekomplettering. 
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Bild 14 

Blackburn Beverly (Storbr.) prestanda i vad avser fart och ak
tionsradie är 360 km/t resp 2 000 km. Lastar 20 ton eller c:a 100 
man. 

Bild 15 

Argosy (Storbr.) tar drygt 10 tons last eller c:a 80 soldater. Det 
har en fart av 430 km och en aktionsradie på c:a 1 000 km. 
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Bild 16 

TU-114, CLEAT, (Sovjet) är det största, nu i ~anst befintligJ 
transportflygplanet i världen med en marschfart pa 770 km/r .. och 
hela 5 000 km aktionsradie, 25 tons last eller 220 man kan medforas. 

l 
* 
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Bild 18 

Caribou (Canada) provas f n av svenska flygvapnet. Det är ett 
sTOL-flygplan med start- och landningssträckor av storleksord
ningen 250 m. Hastigheten ligger omkring 300 km/t. Med 3 tons 
last eller 30 passagerare har det en aktionsradie på 600 km . 

Bild 17 Bild 19 

An 12, CUB, (Sovjet) kan med fö rdel utnyttjas som anfallstrans
portplan. Det lastar 14 ton eller 125 man och har en start- och 
landningssträcka på endast 700 m. Hastigheten är 550 km/t och 
aktionsradien c:a 1 200 km. 

Breguet 941 (Frankr.) har ännu kortare start- och landni~1gssträ~
kor än Caribou. Det tar 5 tons last eller 50 man, har en akttonsradte 
på 750 km och en fart av 400 km/t. 
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Bild 20 

Mi-6, HARKE, (Sovjet) här som "flygande lyftkran" transpor
terar 12 ton och är därmed världens största i tjänst varande heli
kopter. Den har en längsta flygsträcka på 500 km och en fart något 
under 300 km/t. I annan version kan den medföra c:a 70 soldater. 

Bild 21 

S-64, Skycrane, (USA) är den amerikanska motsvarigheten till 
HARKE. Den kan medföra 60 soldater eller 7 tons last. Hastighe
ten är c:a 200 km/t och flygsträckan något över 300 km. 

Anm: Här angivna laster och aktionsradier korrespondera icke 
med varandra. De utgöra båda maximala värden. Aktionsradien är 
som bekant i omvänt proportionell till den nyttiga lasten. 
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Lufttransportmedlens kapacitet 

För att få uppfattning om denna för militära ändamål kan föl
jande exempel tjäna som ledning. 

En luftlandsättningsdivision av internationell storlek och sam
mansättning skall transporteras c:a 500 km - en sträcka som mot
svarar avståndet: 

Stockholm-Malmö 
Riga-Karlskrona eller 
Skottland-Norge. 

Divisionen har en personalstyrka på omkring 9 000 man och är 
utrustad med tunga granatkastare, pansarvärnskanoner, luftvärn, 
fältartilleri, visst underhåll samt transportmedel i form av Jeepar 
och lastbilar. Däremot ingår inga stridsvagnar i förbandet. 

Det gäller således här att transportera: 

soldater = 1 100 ton 
Vapen och första behov av fordon = 400 , 
Underhåll för 3 dygn 400 , 

1 900 ton 

Disponeras beprövade anfallstransportplan av typen C-123 (USA) 
eller An-4 (Sovjet) med en lastförmåga på 7-8 ton krävs omkring 
275 starter för att genomföra operationen. Skall hela förbandet för
flyttas på ett dygn åtgår för transporten ifråga c:a 180 fpl av nämn
da typer. 

Men förbandet behöver även underhållas i fortsättningen. En luft
landsättningsdivision av här skisserad omfattning torde ha ett un
derhållsbehov i storleksordningen 100 ton dagligen under begränsad 
tid. För att transportera detta fordras en insats av c:a 25 flygplan 
per dygn, om hänsyn tages till rimliga förluster samt förseningar 
genom dåligt väder m m. 

I detta sammanhang kan det vara av intresse att beröra Sovjets 
lufttransportresurser. För tre år sedan omfattade de luftburna trup
perna där tio divisioner om vardera cirka 1 O 000 man. Organisa
tionen disponerade en flygplanpark, omfattande ungefär 900 trans
portflygplan och helikoptrar av olika typer. Denna styrka torde 
sedan dess ha ökat avsevärt såväl till antal som rent kapacitetsmäs
sigt. Tillgången på transportflyg begränsade då antalet insatsberedda 
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divisioner till två. Genom att de sovjetiska lufttrupperna under de 
år som gått tillförts modernare, effektivare och flera flygplan bör 
transportkapaciteten nu uppgå till förslagsvis den dubbla. 

Luftflottan är liksom handelsflottan även statlig i Sovjet. Aeroflot 
-- världens största trafikflygföretag - har mycket stora resurser i 
alla avseenden. Organisationen är nära knuten till försvarsministe
riet och utgjorde under det senaste världskriget en del av det militä
ra flyget. Dess flygmateriel är i stort sett densamma som används 
inom krigsmakten. Flera typer av Aeroflats trafikflygplan är syn
nerligen fältmässiga och kunna operera från små fält utan hård
gjorda banor. De moderna flygplanen i organisationens flygplan
park äro utrustade med navigeringsradar och försedda med glasnos. 
Förstnämnda hjälpmedel fungerar även under krig, då telesändare 
på marken sannolikt stoppas för att försvåra navigeringen för mot
ståndarens flygstridskrafter eller robotar. Glasnos förekommer nor
malt endast på bomb- eller spaningsflygplan. 

Aeroflot disponerar i sin flygplanflotta bl a plan av typerna 
TU-l 04 och TU-114. Dessa flygplan har ganska dålig driftsekono
mi. Denna har fått vika för mycket goda prestanda av flygteknisk 
art, vilken bättre rimmar med militära krav på transportflygplan 
än med de önskemål som en ansvarig bolagsledning för ett kommer
siellt flygbolag ställer på sin flygplanspark 

Aeroflot har sedan kriget expanderat i snabb takt. Detta skick
ligt skötta företag har satt som mål att under den sjuårsplan som 
började 1959 sexdubbla sin trafikkapacitet. Vid periodens slut skall 
Aeroflot endast ha jet- och turbopropflygplan. Enligt planerna kom
mer luftflottan 1965 att omfatta 3 500 flygplan. 

Hur många av dessa, som under krig avses utnyttjas för rent mi
litära transporter, är svårt att bedöma. Kanske huvudparten, kanske 
endast en mindre del. I USA har i alla fall RAND Corporation, som 
sysslar med operationsanalys, på uppdrag av krigsmaken kommit 
fram till att Military Air Transport Service (MATS) icke skall räk
na med de civila flygbolagens resurser i någon högre grad under 
krig. 

Utvecklingen inom det civila området 

Lufttransporttekniken inom det militära området har alltid varit 
banbrytande för utvecklingen inom den civila sektorn. Orsakerna 

191 

härtill äro flera. Den mest väsentliga har kanske varit, att i ofreds
tid och när friheten står på spel satsas mycket pengar och "man
power" på att utveckla och producera för krigsmakten erforderlig 
materiel. Ar det nu så att dessa för krigföringen erforderliga mate
rieltyper även kan utnyttjas för civila behov, då kan ordspråket 
" inget ont som icke har något gott med sig" tillämpas. 

Inom lufttransporttekniken har just detta inträffat. Vi skulle sä
kerligen icke haft det världsomspännande och effektiva trafikflyget 
av i dag, om icke det andra världskriget ägt rum. Parallellt med 
trafikflyget, vilket i stor utsträckning är inriktat på passagerarbe
fordran utvecklas f n i snabb takt fraktflyg och privatflyg - i sist
nämnda fall framför allt det s k firmaflyget. 

Passagerarflygets expansion 

Sedan det senaste kriget har så väl den reguljära luftfarten som 
fraktflyget genomsnittligt ökat med drygt 15 % per år. Denna kraf
tiga expansion är förorsakad av befolknings- och levnadsstandards
ökningen samt en ökning beroende av att lufttransportmedlen över
tagit delar av transportmarknaden från järnvägar, båtar och bilar. 

Den första delen av expansionen - den som orsakats av tillväx
ten av jordens befolkning och ökad levnadsstandard - delar civil
flyget med övriga transportmedel. Den totala transportproduktionen 
i världen växer i dag i de flesta länder c:a 7 % årligen, d v s med 
ungefär hälften av passagerarflygets expansion. 

Det är tillskottet av ökningen för trafikflygets räkning, som är av 
intresse i detta sammanhang. Många teorier härför ha uppställts av 
experter inom området. Samtliga utmynnar i att det är en fråga om 
tid och pengar för den allmänhet, som önskar utnyttja ett transport
medel för något ändamål. 

I korthet resonerar man som så att om allmänheten skall föredra
g;~ flyg framför tåg, bil eller båt så måste flygresan antingen ge en 
avsevärd tidsvinst i förhållande till en ökad resekostnad eller också 
måste åtminstone någon tidsvinst erhållas utan nämnvärd prisök
ning. Om således fö r en viss sträcka tidsvinsten är stor och biljett
prisets ökning är obetydlig, då skapas förutsättningar för en stark 
expansion av flygtrafiken på övriga transportmedels bekostnad. 
Detta har exempelvis varit fallet med transoceantrafiken där nume
ra 80 % av alla passagerarna tar flyget i stället för båten. 

14 
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Passagerarflyget drabbas tyvärr ibland av allvarliga olyckor, vil
ka ofta resultera i förlust av människoliv. Detta är en faktor, som 
kanhända avhåller allmänheten från att utnyttja detta transportme
del. En statistik över olycksfrekvensen under perioden 1950-60 
visar att denna under periodens första år var relativt hög. Under 
slutet av perioden sjönk den emellertid för att 1960 åter stiga. Ok
ningen 1960 kan bero på att jetflyget då allt flitigare började tagas 
i bruk för reguljär linjetrafik. En närmare undersökning visar dock 
att endast 10 % av olyckorna (=3 st) det året kan skrivas på jet
flygets konto, trots att sammanlagda volymen av trafiken med jet
flyg då var lika stor som all linjetrafik 1951. Propellerflyget drab
bades det året av 30 olyckor. En jämförelse mellan antalet olyckor 
per l 00 mil joner passagerare/miles för olika transportmedel, vilken 
hänför sig till förhållandena i USA 1954-59, visar följande siffror : 

Reguljär flygtrafik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.54 
Privatbilar och taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.60 
Bussar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.17 
Järnvägar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.12 

Privatbilismen leder som synes olycksstatistiken i stor stil. Men 
det är tydligtvis fyra gånger farligare att flyga än att åka tåg. 

Transportflyg med överljudsfart 

Passagerarflyget har nu definitivt inträtt i "jetåldern". Den mest 
markanta utvecklingsfasen härvidlag utgör de för civilt bruk spe
cialbyggda, jetdrivna passagerarplanen med hög underljudshastighet . 
Men redan nu projekteras civila överljudstransportplan. Frågan tor
de knappast längre vara om utan när den civila överljudsfarten blir 
en realitet. Många experter tvivla på att kommersiell överljudstrafik 
verkligen kommer att löna sig. Utvecklingskostnaderna för ett över
ljudstransportplan är i storleksordningen 5 000 milj kronor och pla
nen beräknas få ett styckepris på 75-100 milj kronor. 

Tidsvinsterna med snabba flygplan blir emellertid avsevärda på 
långa sträckor och det är främst på sådana som överljudsplanen av
ses sättas in, åtminstone till en början. Som exempel kan nämnas att 
på en flygsträcka av 4 000 km (ungefär sträckan Göteborg-Tehe
ran), blir flygtiden för 

Bild 22 

US Air Force blivande Mach J-bombplan B 70, som lär framtagas 
i en civil version för c:a JOO passagerare. 

överljudsplan (M = 3) ...... .. ..... . 
underljudsjetplan (M = 0.8) . ... . ... . . 
propellerplan (M = 0.5) .......... .. . 

2 
5 ;,.;;: t 

8% t 
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Man finner att tidsvinsten mellan överljudsplanet och underljuds
jetplanet är ungefär densamma som mellan det senare och propeller
planet d v s c:a 3 timmar. Frågan är som sagt om överljudstrafiken 
kan bli lönsam, vilket är en förutsättning för att densamma skall bli 
verklighet. Detta beror på om biljettpriserna kan hållas på en rimlig 
nivå. Om så blir fallet och man tillämpar ovan anförda teori om 
relationen tidsvinst och ökade resekostnader för allmänheten bör 
överljudstrafiken ha framtiden för sig. 

Experterna inom området räknar med att civil överljudsluftfart 
kommer att introduceras omkring 1970 och att överljudsflyget blir 
dominerande inon1 den reguljära passagerarluftfarten på långdistans
området i början av 80-talet. Overljudstransportplanen av M 3-
standard är emellertid icke slutlänken i transportflygets utvecklings
kedja. Redan nu har förutsättningarna börjat studeras för civila 
hypersoniska flygfarkoster med hastigheter över M 5. Dessa, som 
avses utnyttjas för mycket långa distanser, projekteras för machtal 
av storleksordningen 10. Studierna ha givit vid handen att förut
s8ttningar finnas för att med sådana farkoster kunna bedriva luft
fart med rimliga driftskostnader, vilka antages bli av samma stor
leksordning som för nuvarande trafikflyg med underljudsjetplan. 
Tekniskt sett lär inga hinder finnas för en sådan utveckling, som 
anses utgöra en biprodukt av de enorma insatser vilka f n göras inom 
robotutvecklings- och rymdforskningsområdena. 
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VTOL/STOL-utveclelingen inom trafikflyget 

Var och en som utnyttjat civilt trafikflyg har väl mer eller mindr(' 
förargat sig över de långa markresetider, som är förknippade omed, e~· 
i och för sig snabb flygresa. Sammanlagda markresettder pa 2 a -' 
timmar för en flygfärd av samma storleksordning förekommer som 
bekant. Det är här som VTOL/STOL-flygplanen kommer att göra 
stor insats även inom den civila luftfa rten. 

Som tidigare framhållits har VTOL/STOL-planen sämre prestan
da - f! yghastighet, driftsekonomi - än konventionel~ fl~gplan . 
Deras styrka ligger i att kunna starta från och landa pa sma flyg
fält. Med hänsyn härtill bör framhållas att dessa flygplan - och 
däri inkluderas även helikoptern - icke behöva ha lika god trans
portekonomi eller flyghastighet p& själva flygsträckan som. långstar
tande flygplan. Genom utvecklingen av VTOL/STOL-.tel:mken k~m
mer trafikflygets hittillsvarande största svaghet att eltmmeras, n~m
ligen de stora avstånden mellan stadscentra och flygplatser, vange
nom den sammanlagda restiden på marken och i luften kraft,igt ned
bringas. Detta kommer utan tvivel att draga till sig passagerare 
framför allt på flygsträckor mindre än l 000 km med resu ltat .att 
beläggningsprocenten (kvoten mellan belagda och totalantalet st ~t
platser) blir hög. Biljettpriserna kan härigenom hållas på en så lag 
nivå, att fl yg av detta slag framgångsrikt bör kunna konkurrera 
med långstartande flyg, järnvägar, bilar och båtar. 

De svårigheter, som kan dämpa utvecklingstakten inom VTO~ 
STOL-området för civilt bruk, hänföras kanske inte så mycket ull 
att få fram driftssäkra och goda flygplan som att inom storstädernas 
områden skapa centralt belägna flygplatser. Här har stadsplanerna 
en stor uppgift att lösa . 

f',·aktflyget 

Under senare år har fraktflyget utvecklats i hög grad. Okningen 
beräknas uppgå till 15-20 % årligen. Härvid är att märka att d~t 
i:i.r först på sista riden som specialbyggda fraktflygplan har kommit 
i tjänst. Efterhand som dessa för ändamålet k?nstruerad.e flygplan 
introduceras i större utsträckning kommer enltgt experttsen frakt
h,ftfarten att växa y tterligare. En bidragande orsak härtill anses 
vara att fraktkostnaderna kunna sänkas avsevärt, med resultat, att 
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"gapet" mellan kostnader för flygfrakt och frakt med mark- och 
sjötransportmedel minskas. . .. . 

För att fraktflyg med fördel skall komma ttll anvandmng fordras 
vissa minimiavstånd för befraktning av varor och förnödenheter. 
Generellt kan sägas att detta avstånd skall vara så stort, att en för
sändelse som skickas ena dagen med tåg, bil eller båt icke skall hinna 
komma fram nästa dag till sin bestämmelseort över sjön eller på 
marken. Grovt räknat innebär detta 100-130 mil för järnvägs
transport, c:a 90 mil för biltransport samt 50-60 mil (270' -330') 
för transport med fartyg. 

Teoretiskt sett kan nästan alla varor tänkas transporteras med 
flyg, förutsett att de kunna rymmas i ett flygplan. I praktiken. stä~
ler det sig emellertid något annorlunda. Varken i dag och troltgtvts 
icke heller i framtiden kommer sådana förnödenheter, vilka ha litet 
värde per viktenhet att flygtransporteras. Detta gäller exempelvis 
oljor, kol, stål och stora, tunga men billiga maskiner. Overhuvud 
torde industrivaror av bulkkaraktär, för vilka speciella t ransport
medel ha utvecklats på sjön och till lands icke komma ifråga. Den 
för flygtransport lämpade varan bör i stället ha ett relativt högt 
pris per viktenhet eller ha ett stort nyhetsvärde, vara lättförstörbar 
eller krävas omedelbart på grund av ett katastrofläge. 

Exempel härpå framgår av nedanstående sammanställning. 

1. Varor med högt pris per viktenhet 
ädelmetaller och juveler 
vetenskapliga instrument 
modevaror 

2. \1 aror med nyhetsvärde 
tidningar 
post 
journalfilmer 

3. Lättförstörbara varor 
blommor 
frukt och grönsaker 
färsk fisk och skaldjur 
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4. "Katastrofvaror" 

mediciner och läkemedel 
reservdelar till fartyg, flygplan, maskiner m m 
proviant 

De argument som framföras för att belysa fraktflygets fördela r 
framför andra transportmedel är i stort sett följande. 

Tid är pengar. Den tidsvinst som fraktflyget genom sin högre has
tighet erbjuder är ett starkt argument. Det är kanske framför all t 
vid katastroftillfällen som tidsvinsten har sin största betydelse. En 
undersökning i USA har också visat att en mycket stor del av alla 
flygfraktsändningar just är av katastrofnatur. 

Mindre transportskador. Vid flygtransport är såväl transportska
dor som stöld av gods av mindre omfattning än vid andra transport
medel. Orsakerna härtill har bl a befunnits vara färre omlastningar 
under vägen, noggrannare övervakning och kontroll av godset samt 
att flygtransporten går "mjukare" och med mindre skakningar och 
stötar än mark- eller sjötransporter. 

En följd härav är att försäkringsavgifterna vid flygtransport har 
kunnat sättas lägre än motsvarande premier i samband med annan 
transport. 

Mindre emballagekostnader. Gods, som sändes med flyg behöver 
icke vara så omständigt förpackat som vid mark- eller sjötransport, 
vilket främst beror på att riskerna för transportskador äro reduce
rade. Vissa varor t ex större, oömma maskiner flygtransporteras 
nästan helt utan emballage. Detta medför lägre totalvikt för sänd
ningen och alltså lägre transportkostnader. Möjligheten till enklare 
förpackning minskar i medeltal försändelsens vikt med 30 %, ett 
förhållande som trots de högre flygfraktpriserna närmar dessa av
sevärt till de tariffer som tillämpas för andra transportmedel. 

SAMMANFATTNING 

För oss i marinen är det naturligtvis av stort intresse att följa luft
tiansportteknikens utveckling i framtiden. Kommer denna teknik 
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Bild 23 

Dyrbar flyglast - silvertackor. 

att få sådana utvecklingsmöjligheter inom såväl den militära som 
civila sektorn att sjötransportmedlen sätts på undantag och att som 
konsekvens härav ett sjöförsvar blir mer eller mindre obehövligt? 

Som framgått av den gjorda redogörelsen har lufttransporttekni
ken framtiden för sig inom vissa ganska väl definierade områden. 
Emellertid är den icke och gör heller icke anspråk på att vara en 
patentlösning för alla transportproblem. 

Inom den civila sektorn kommer luftfarten att i hög grad utveck
las för passagerartrafik och för transport av sådant gods, som icke 
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har karaktären av bulklaster eller där tidsfaktorn har avgörande 
betydelse. Sjöfarten som den nu utvecklas och med sin nuvarande 
målsättning behöver knappast ta någon större hänsyn till konkur
rensen från lufttrafiken. Visserligen har passagerarfartygen i stor 
utsträckning fått stryka på foten för linjeflyget, men denna sektor 
av sjöfarten är mindre betydelsefull än den andra fraktsjöfarten . 
Lufttrafik och sjöfart komplettera varandra utomordentligt vä l. 
Båda ha sin givna plats inom framtidens transportapparat. 

Inom den militära sektorn kommer speciellt sammansatta anfalls
förband att lufttransporteras och därjämte underhållas med flyg. 
A v tyngre förband torde endast vissa delar kunna transporteras ge
nom luften. Huvudparten av sådana förband och då främst den 
tunga materielen och det mesta av underhållet blir fortfarande hän
visade till transport på sjön och på marken. Utvecklingen av VTOL 
STOL-tekniken kommer att medföra att fallskärmstrupp huvudsak
ligen utnyttjas vid operationer med begränsade mål. 

Under lång tid framåt blir en invasion enbart genom luften mot 
en stridsberedd och beslutsam motståndare en dyrbar och även 
vansklig operation. 

Invasion över havet är och kommer fortfarande att vara en syn
nerligen aktuell anfallsform. Till denna är luftlandsättningar och 
transporter genom luften ett betydelsefullt och nödvändigt komple
ment. 

De båda transportformerna konkurrera sålunda icke med varan
dra, sedda vare sig ur civil eller militär synvinkel. 
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Alf vara kompaniofficer vid flotian 

Debattinlägg inför årets löneuppgörelse 

Av kapten BERTI L ERKHAMMAR 

"ALLMANNA YRKESKRAV OCH ARBETSUPPGIFTER 

Sjöofficer, marinintendent, mariningenjör - tre ledande karriärer 
till vilka fordras kloka, omdömesgilla män med stor intellektuell 
kapacitet. Tre karriärer med en särpräglad charm, tre karriäre;:, som 
fordrar mer personligt engagemang men också ger en större tjusning 
än många yrken. 

Denna broschyr vill ge saklig upplysning om de faktiska förhål
landen - utbildning, miljö m m - som utmärker dessa yrken. Men 
den vill också söka förmedla något av den tjusning, som präglar ör
logslivet och som skapas av den nära kontakten med sjön, det sam
gående i ett kollektiv, som efter mycken möda och stora ansträng
ningar skapar en stridsduglig besättning samt den lättsamma men 
ändå fast disciplinerade umgängesstil, som skapats under seklers lopp 
inom skeppsbord. - - -

Sjöofficeren är ledare, taktiker, tekniker, lärare, administratör och 
organisatör, samtidigt som han är sjöman. 

Mariningenjör linje G. Denna kategori har sina huvudsakliga ar
betsuppgifter förlagda till den praktiska tjänsten såväl ombord på 
örlogsfartyg som i land vid örlogsvarv, helikopterdivisioner och ma
rina utbildningsorgan. Ombord tas linje G-ingenjörerna i anspråk 
som ledare /ör den-skeppstekniska, teletekniska och elektrotekniska 
tjänsten." 
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ANTAGNINGsFORDRINGAR 

Kategori l skolunderbyggnad l Synskärpa l Färgsinne 

Sjöofficers- studentexamen 1,0 0,7 Normalt. 
asptran t (med VlSSa special- Glasögon till-

fordringar) låtna. Syn-
Ingenjörsexamen vid skärpan utan 
statligt tekniskt gym- glas får ej un-
nasmm med godkän- derstiga vtssa 
da betyg l förekom- fordringar. 
mande läroämnen. 

Mariningen- Ingenjörsexamen vid 0,5 0,3 Fordras ej . 
jörsaspirant statligt tekniskt gym- Glasögon till-
linje G o elkraft- låtna. nasmm p a 

teknisk, maskintek-
ni sk eller teleteknisk 
linje. 

UTBILDNINGSTIDER, PRAKTISK TJA.NSTGORING 
SAMT TJA.NSTE- OCH LöNEGRADER 

12 

?1 

10 

9 

s 
'l 

6 

5 

4 

;:, 

2 

~J 

KA PTEN (A21) 

LÖJTNANT (A 11) 

LÖJTNANT ( A 15) 

FANRIK ( A 13 ) 

I<ADEl"T UO 2 

KAPTEN (AZ1) TJ.KLASS 

LOJTNANT (A 1~) TJ.KLA53 

FÄNRIK (A15) TJ.I<LASS 

f<ADETT u o Z 

l 

Antagning till mariningenjörsaspirant linje G 

utbildning och streckat anger praktisk tjänstgöring 
Bild 1 
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Så långt citat och fakta hämtade ur vår nya officersrekryterings
broschyr, en sammanfattning av allmänna yrkeskrav, arbetsuppgif
ter, antagningsfordringar, utbildningstider, praktisk tjänstgöring, 
tjänstegrader och löner för sjöofficerare och de mariningenjörer lin
je G, vilka avses rekryteras från den nya "teorivägen" - två av 
marinens ledande yrken. 

Att militära yrken jämfört med civila bl a lönemässigt alltid stått 
på ett lägre plan har bara varit att konstatera som ett beklämmande 
faktum. Vi har också sedan länge fått acceptera, att inom försvaret 
civilmilitär personal med hög civil kompetens ofta placeras högre 
på löne- och tjänstegradsskalan än militär personal, som "bara" 
kunnat uppvisa en hög militär kompetens. Och nu har statsmakter
na beslutat, att den nya teorivägens mariningenjör linje G, trots lägre 
antagningsfordringar och endast en tredjedel så lång sammanlagd 
utbildningstid, betydligt snabbare än sjöofficeren skall uppnå de 
olika tjänste- och lönegraderna inom kadett- och subalternskiktet. 

Och vad blir nu konsekvensen av detta? Ja, det skall bli intressant 
att se. Vi kan ju t ex tänka oss följande fall: Två klasskamrater går 
samtidigt ut från ett tekniskt gymnasium, båda med likvärdiga be
tyg. Ett har de gemensamt, intresset för teknik och sjön, men den 
ene, som förutom att han är den bättre sjömannen även har de bästa 
anlagen för att kunna bli en god ledare, lärare, administratör och 
organisatör, väljer att bli sjöofficer. Båda blir antagna vid sjökrigs
skolan och börjar samtidigt den gemensamma aspirantkursen. Ja 
hur det sedan går, torde framgå av de båda staplarna i bild 1. 

Det är ju helt naturligt, att vi under rådande stora efterfrågan av 
tekniker på den civila arbetsmarknaden för att hävda oss i konkur
rensen måste ta till rejäla krafttag för att söka täcka bristen på ma
rina tekniker, men det får dock inte ske på bekostnad av sjöofficers
yrkets än så länge relativt goda anseende och attraktionsförmåga. 

Det torde vara väl bekant att den civila arbetsmarknadens efter
frågan är större på militära tekniker än på den övriga militära befäls
personalen. Men därför får man inte inom försvaret värdera militä
ra kvalifikationer lägre än civila kvalifikationer. 

Det skall väl ändå inte behöva gå så långt, att enda möjligheten 
att få vårt gamla hedervärda yrke konkurrenskraftigt blir att göra 
sjöofficeren till civilmilitär, eller kanske rent av ta steget fullt ut 
och, som NKI redan gjort (p g a ett tragikomiskt feltryck) i en nyli-
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Mer än 200 aktuella yrkesorienteringar - VÅU HÅ'R 

"Kanske är NKI :s ide enda framkomliga vägen att göra sjöofficer·syrket 
konkurrenskraftigt på arbetsmMknaden" 

Bild 2 

gen startad landsomfattande annonskampanj, göra sjöofficeren helt 
civil. (Se bild 2.) 

Den nya lätta flottan kommer att innebära ett större antal mindre 
och allt mer komplicerade enheter än tidigare. Under den nyda-
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11ingsprocess Vl ;ust startat, kommer kraven på vår organisations le
dande personal att ständigt öka. Det räcker inte längre, att endast 
toppbefattningarna besättes med kloka, omdömesgilla män med stor 
intellektuell kapacitet. Det blir nödvändigt, att både officerare och 
mariningenjörer i betydligt större omfattning än nu och tidigare re
kryteras ur student- och gymnasieingenjörskullarnas övre och bättre 
skikt. Satsar vi hundratals miljoner kronor på anskaffning av nya 
och komplicerade fartyg, helikoptrar, vapen och hjälpmedel, måste 
vi också satsa häremot svarande belopp på anskaffning av kvalifi
cerad personal i tillräckligt antal. Det borde, tycker man, vara en 
självklar plikt mot oss själva- som skattebetalare. 

Men har vi nu verkligen försäkrat oss om att få den personal vi 
behöver? Kanske får vi mariningenjörer linje G genom denna nya 
giv, men hu r blir det med officersrekryteringen? 

Den nya officersbroschyren har på ett utomordentligt sätt analy
serat vårt yrke såsom det borde kunna vara. Den anställningssökan
de abiturienten måste helt enkelt efter att ha läst broschyren entu
siasmeras a v sjöofficersyrkets speciella och mångsidiga charm. Bro
schyren ger en saklig och sann upplysning om yrkets mångskiftande 
karaktär. Texten har även beledsagats med ett stort antal soliga och 
fartfyllda bilder av våra fartyg till sjöss, officerare i arbete ombord 
och utbildningsavsnitt från sjökrigsskolan - så långt stämmer det, 
men det är liksom något som fattas. 

Skall vi på längre sikt få behålla även de officerare, som broschy
ren lockat till oss, måste vi också göra de arbetsuppgifter, som vän
tar efter broschyrens "sjötjänstperiod", mer attraktiva. Den betyd
ligt längre landtjänstperiod, som följer efter den korta och intensiva 
sjökarriären, förbigås nästan helt. Det hade kanske varit mer ärligt, 
att åtminstone ha visat n3.gon liten bild (jmf bild 3), av den arbets
miljö, som allt mer har kommit att dominera dagens sjöofficersyrke 
- tjänsterummet med det av aldrig sinande pappershögar fyllda 
skri v bordet. 

Själv fallet är interiörbilder av detta slag inte särskilt rekryterings
befrämjande, men även om det svider, så är den fullständiga presen
tationen nog ändå i längden den enda rätta. 

Avsikten med detta debattinlägg är dock inte att avråda någon 
från att söka in vid sjökrigsskolan, utan att försöka ge några för
slag på hur vi skall kunna radera ut vissa skönhetsfläckar på vår 
stolta vapensk.öld. 
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Bild 3 

I fortsättningen vill jag med hjälp av ytterligare några bilder för 
söka dels peka på de svaga punkterna, dels föreslå sådana åtgärder. 
som jag tror, att om de går att förverkliga, skulle kunna leda till 
en förbättrad rekrytering av "kvarstannande" effekt samt en större 
och tryggare trivselkänsla för oss alla under hela vår aktiva tjänst
göringstid. 

Med bild 4 vill jag först visa hur sjö- och landkommenderingarna 
normalt fördelar sig för dagens sjöofficer från fänriksutnämningen 
till kaptenspensionen vid 50 års ålder. Exemplet avser en ubåtsoffi
cer, som blivit kapten efter 9 år, men torde även vara signifikativt 
för de flesta av våra blivan de sjöofficerare. 

RlDER' 23 25 
FANRIK lO.JTNANT 

,31, 
KI\PTEN 

SVART MARKERAR S~OKOMMENDEf?INCj 

, Sq HAR FAR DET INTE SE UT ! ' 

Bild 4 
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50 ÅR 
PENSION 

På de unga män, som i dag söker anställning för utbildning till 
sjöofficerare, ställs onekligen höga krav. Man fordrar män, som 
förutom ett gott omdöme och stor allmän-intellektuell kapacitet 
även skall besitta anlag att kunna bli samtidigt både goda ledare, 
taktiker, tekniker, lärare och administratörer. Det torde inte finnas 
många andra yrken inom den övriga student- och akademiska ka r
riären, som kan visa upp så höga anställningskrav. Men har nu sta
ten som arbetsgivare en gång väl ställt upp dessa krav, får sta ten 
också räkna med, att den anställningssökande, som tror sig motsvara 
dessa krav, också i sin tur ställer vissa krav (önskemål). 

Jag har tillåtit mig anse dessa krav vara: dels en god lön, som 
hela anställningsperioden fram till pensionen tillåter en jämn och 
stabil levnadsstandard, dels under samma tid stimulerande och k va
lificerade arbetsuppgifter. 

Standarden bör bl a kunna innefatta framtagning av 2-3 barn 
till studenten eller liknande examen, bil (cykel), TV, sommarnöje 
(kanske också en liten båt), någon gång förekommande fjällsemes-
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50 Å ~ 

ter eller utlandsresa, normalt umgängesliv, de vanligen förekomma n
de lasterna m m. (Dessa levnadsstandardkrav torde för övrigt inte 
vara större än de som dagens medelsvensk ställer i sitt yrke.) 

Bild 5 är ett försök att visa hur sjöofficerens inkomster och utgi f-
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rer fördelar sig från fänriksutnämningen till kaptenspensionen. In
komster minus de "nödvändiga" utgifterna ger en levnadsstandard
kurva, som (p g a ojämna och mot slutet stagnerande inkomster i 
förening med ständigt ökade utgifter) på intet sätt kan anses vara 
signifikativ för en fortlöpande jämn och stabil levnadsstandard. 

Kurvorna visar tydligt två kritiska punkter, den där sjöofficeren 
just blivit kapten och samtidigt lämnar en stimulerande och lönsam 
sjökarriär bakom sig samt den där barnbidragen upphört samtidigt 
som dyningarna efter den sista löneklassuppflyttningen just lagt sig. 

Därmed skulle också vara bevisat, att här förutsatt levnadsstan
dard omöjligen kan hållas anställningstiden ut enbart med hjälp av 
den ordinarie lönen. Alltför många löjtnanter och kaptener hoppar 
tyvärr av (naturligt nog) i 30-35-årsåldern och de övriga, som 
stannar kvar, tvingas att väsentligt minska på sin och familjens lev
nadsstandard, såvida de icke genom att skaffa extra, inkomstbring
ande fritidssysselsättning, ärva pengar, vinna på lotteri och/eller 
sätta sin fru i förvärvsarbete lyckas någorlunda hålla standarden 
uppe. 

Det säger sig självt, att ett yrke, som uppvisar en dylik levnads
standardkurva, kommer att få svårt att få tillräckligt många kvali
ficerade att söka till yrket och att sedan stanna kvar till uppnådd 
pensionsålder. J ag förutsätter då givetvis, att de anställningssökande 
före anställningen bibringats en sann och saklig upplysning om yrket 
och att lågkonjunktur icke råder på arbetsmarknaden. (Detta pro
blem gäller som bekant allmänt inom praktiskt taget hela den stat
liga yrkessektorn.) 

Något måste alltså göras. Men vad? 
Jag vill avslutningsvis nedan föreslå och i viss mån kommentera 

några åtgärder, som jag tror skall kunna om inte helt rätta till här 
påtalade missförhållanden så åtminstone kunna utgöra en god bör
jan. slutmålet framgår av kurvorna i bild 6. 

FORSLAG TILL Å TGARDER 

15 

M åtta: Dagens berg- och dalbaneliknande levnadsstandardkurva 
måste utjämnas. För att vi skall kunna hävda oss i kon
kurrensen på arbetsmarknaden är det av yttersta vikt att 
den blivande sjöofficeren kan garanteras stimulerande och 
kvalificerade arbetsuppgifter under jämna och trygga lev
nadsbetingelser. 
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1. Sjöofficersyrket upphöjes till den nivå, där det rätteligen hör 
hemma, d v s från nuvarande studentkarriär till den akademiska 
karriären. - Att den blivande officeren under sin långa utbild
ningstid (av till stor del högskoletyp) till skillnad mot den civile 
högskolestuderande uppbär en viss lön är icke motiv nog för att 
placera honom i den lägre s k studentkarriären. (Studentkarriä
ren rekryterar sådana yrken, som icke fordrar någon längre, 
ytterligare skolning.) Dessutom är vår yrkesgrupp inte längre 
ensam om sådana speciella förmåner (fri sjukvård, längre semes
ter och hög tjänstepension), som tidigare ansetts motivera lägre 
lönesättning. 

2. Månadslönen regleras så, att en jämn och efter "nödvändiga
utgifterskurvan" avpassad löneökning utgår under hela anställ
ningen. - Som en första etapp i denna strävan bör lönegrad 23 
fr o m i år införas för samtliga kaptener. Därefter bör naturligt
vis fänriks- och löjtnantslönerna lyftas upp till åtminstone sam
ma nivå, som nu gäller för den nya typen av mariningenjörer 
linje G. 

3. Sjötillägget fördelas jämnt över hela anställningstiden enligt efter 
i princip samma modell, som gäller flygvapnets flygtillägg. -
Under sjötjänstgöring bör även utgå ett mindre skattefritt sjö
tjänsttraktamente, som differensieras på samma sätt som dagens 
sjötillägg för ubåtar, motortorpedbåtar, isbrytare och övriga 
fartyg. 

4. stabsarvode bör utgå till i staber (motsvarande) tjänstgörande 
befäl. - Det är någonting som inte "stämmer", när vid skolor 
tjänstgörande befäl i regel utöver sin månadslön lyfter lärar
arvoden, när sjökommenderad personal m fl upp t o m 17.de 
lönegraden fr o m i år får övertidsersättning (under vissa perio
der uppgående till avsevärda belopp), medan stabsbefälet, som 
ofta på övertid får utföra kvalificerat arbete, icke ekonomiskt 
kan kompenseras härför. 

5. Kaptener, som så önskar, bör kunna förtidspensioneras från 45 
års ålder (ev redan från 40 år).- Nuvarande system, som inne
bär att staten behåller den intjänta pensionen för de, som ser sig 
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nödsakade att bvta yrke före uppnådd pensionsålder, är osunt 
och kan väl kan;ke rent av betraktas som stöld, ja har t o m vissa 
likheter med det tidigare korttidsanställda underbefälets s k 
slavkontrakt. 

6. V åra rustade fartyg ställes under respektive marinkommando
chefs befäl och sammandrages till gemensamma skol- och strids
övningar under CKF befäl endast under här/ör erforderlig tid 
under övningsåret. - sjötjänsten blir mer attraktiv, om perso
nalen i så stor utsträckning som möjligt får tjänstgöra i närheten 
av sina hem. 

7. Marinens personal bör vara antingen civil eller militär. - At t 
flottans ledande befälsskikt är uppdelat i två kårer, en militä r 
och en civilmilitär, gagnar inte alltid det gemensamma arbetets 
effekt och trivsel. En sammanslagning av dessa båda kårer till 
en gemensam militär kår skulle säkerligen öka känslan av att 
"sitta i samma båt". 

8. Antalet sjökommenderingar ökas och fördelas jämnare över hela 
anställningstiden. - En flottas anseende beror till stor del p å 
antalet blåsande befälstecken. Det är också ett nödvändigt bered
skapskrav, att vi i fred håller ett betydande antal fartyg rustade. 
Aven om vi p g a rådande brist på stampersonal icke kan full
rusta alla dessa fartyg, så skulle vi t ex genom att "lyfta om
bord" (sjökommendera) ett antal landbefattningar kanske kunna 
rusta och depåförlägga erforderligt antal av nu i malpåse liggan
de fartyg. De kostnader, som en dylik lösning medför, bör kunna 
tagas från en del av alla de miljoner, som årligen läggs ned p å 
forskning och anskaffning av ny materiel. 

Forskning för framtagning av nya fartyg, vapen och materiel 
är naturligtvis av stor betydelse, men viktigare är att dagens 
materiel och personal befinner sig i högsta möjliga trim. Med den 
målsättningen för ögonen torde det vara nödvändigt att allland
kommenderad personal, oavsett ålder, arbetsuppgift och krigs
placering med jämna mellanrum får stifta intim kontakt med 
"fronttjänsten". 

BATTRE ETT FARTYG OM HAND AN TIO I PÄSEN! 
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Navigering och manövrering 

Av kapten SVERKER OlOW 

There is a hymn which begins "Through the night of 
doubt and sorrow". 
Doubt in navigation, and especially doubt at night, is 
apt to become the forerunner of sorrow. -

(On the bridge by Captain J. A. G. Troup RN 1934) 

De officerare, som får uppleva en långresa, eller av annan anled
ning, färdas på världens större hav, kommer i allmänhet i_ kont~kt 
med "Pilot Chans" som ges ut av U S Navy Hydrograph1c Off1ce 
varje månad för områdena (1) North Atlantic Ocean, (2) The 
Greenland and Baren t Seas, och (3) North Pacific Ocean. Ma~1 kan 
även erhålla samma kort sammanställda som en atlas för omradena 
(1) South Atlantic Ocean and Central American Waters och (2) 
South Pacific and Indian Oceans. 

I dessa kort, som ej får användas för navigering, finner man fakta 
och rön, som framkommit under och efter många års undersökningar 
rörande navigering, oceanografi och meteorologi. Uppgifterna kan 
sedan ligga till erund för val av den säkraste och snabbaste routen. 

Korten' frams;älles två månader före aktuell månad och innehåller 
i stort uppgifter om väderleksförhållanden såsom vindriktning, 
vindstyrka, antalet dagar med storm, stiltje och dimma i procent 
av månadens dagar, platser med samma luft- och vattentemperatu
rer samt lufttryck, gränslinjer för fast is och drivande isberg _och 
plottade förflyttningar av senare års cykloner och hurricanes. VIda
re anges läget för väderleksskepp och lämpliga storcirkelrouter för 
handelsfartyg. o • 

Sätter man sig sedan ned i lugn och ro och studerar kortet, sa fm
ner man en hel del notiser och uppgifter som t ex meddelanden om 
iakttagna meteorfall, om onormala refraktioner och ovanliga mete
orologiska iakttagelser, om drivande föremål av mer eller mindre 
säregna slag som man nog bör undvika. Det finns faktiskt en hel d~l 
som är både roande, intressant och viktigt för fartygets säkra navl
genng. 
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För den som vanligen håller sig inom Östersjön och i Västerhavet 
har emellertid dessa "Pilot Chans" också sitt intresse. På baksidan 
av korten finns nämligen tryckta aktuella artiklar i navigation och 
sjömansskap, som ofta är goda komplement till vad som står skrivet 
i våra läroböcker. Under senare år har framlagts ett flertal artiklar 
som behandlar grundstörningar och kollisioner. 

Avsikten med en sådan artikel är att klarlägga händelseförloppet 
vid olyckan, påvisa förekommande fel och lägga fram erfarenheter
na för en större krets i syfte att öka säkerheten till sjöss. 

Följande redogörelser bygger på uppgifter ur en artikel från "Pi
lot Chart of the North Atlantic Ocean", Januari 1960, som bedö
mes vara av intresse för TiS läsekrets. 

En amerikansk ubåt var på väg till Norfolk, Virginia efter två 
veckors intrimningsövningar. Se bild l. Sedan ubåten intagit marsch
läge och satt kurs 277° mot hamninloppet, gjordes tre lägesbestäm
ningar med Loran och ett lodskott. Lägena lades ut i sjökortet och 
antecknades i loggboken. Dessa observationer visade att fartyget 
hade satts västvart och framgick något söder om den planerade kurs
linjen. 

Kl 1750 bestämdes läget med optisk bäring och radaravstånd till 
Chesapeake Lightship. Kl 181 O, 1836 och 191 O observerades läget 
genom optisk pejling mot nämnda fyrskepp, fyren Cape Henry 
Light och Cape Henry Junction Lighted Whistle Buoy. Dessa obser
vationer lades ut i sjökortet, men någon kurslinje utritades aldrig, ej 
heller tog man upp för den observerade försättningen från den 
planerade kurslinjen. 

Vid tillfället rådde nordvästlig vind, tre-fyra Beaufort med 
svag dyning. Solen hade gått ned kl 1709 och sikten hade bedömts 
till sex distansminuter. Radarn var bemannad och fungerade till
fredsställande men inga rapporter hade lämnats efter kl 1750. Eko
lodet var tillslaget i beredskapsläge efter djupobservationen vid för
sta lägesbestämningen, sedan ubåten gått upp till ytan. 

Kompasskontroll av gyrokompassen hade gjorts två dagar tidigare 
varvid man observerat ett fel på -1 °,5. Det meddelades senare att 
någon gång mellan 1916 och 1929 hade en av repenerkompasserna 
hoppat från 286° till 298 °. Detta kompassfel kunde inte bestyrkas 
och vid en inspektion av kompassen som gjordes av varvets personal 
kunde inget fel eller felaktig inställning konstateras. Varken kursen 
eller pejlade bäringar korrigerades för gyrokompassfelet. 
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Följande fa rtyg var synliga i närheten av Cape Henry Junction 
Lighted Whistle Buoy vid detta tillfälle. 

a) En tanker styrde mot inloppet på ett avstånd av ca 4 000 m 
för om ubåten. 

b) Två lotsbåtar låg på sina stationer till sjöss. 

c) Två oidentifierade handelsfartyg styrde mot inloppet från 
nordost. 

d) En liten trålare styrde in i inloppet från sydost. 

e) Ett handelsfartyg låg alldeles för om och var på väg mot m
loppet. 

Tankern hade stoppat för att taga ombord lots kl 1855. Vid denna 
tidpunkt stoppade VO och backade, för att hålla ett betryggande 
avstånd till fartygen. Vid detta tillfälle kom FC upp i tornet och 
observerade tankern omkring 1500 m i nordvästlig bäring. Samtidigt 
ändrades kursen för att undvika handelsfartyget och kl 191 O 
låg ubåten på den nya kursen 286°. Denna manöver var förmodligen 
orsaken till den tidigare omnämnda uppgiften om att gyrot hade 
hoppat. 

Kl 191 O, samtidigt med undanmanövern, gjorde VO en optisk 
lägesobservation. Alla manövrer efter kl 191 O beordrades av FC 
eller NO från manöverrummet till VO på bryggan. VO rapportera
de kontinuerligt kurs- och fartändringar. 

Strax efter 1910 fann VO att rorgängaren styrde dåligt och lä t 
förfånga honom. Kl 1929 beordrade VO kursändring, vilken skedde 
långsamt och ubåten stöttades på kurs 308° kl 1930. Denna åtgärd 
vidtogs för att korrigera kursen efter optiska pejlingar på Thimble 
Scools Charmel Buoys 1 och 2. Dessa pejlingar gjordes efter det FC 
frågat om inte ubåten kom för tätt under Cape Henry. 

Kl 1935 gick ubåten på grund ungefär O' ,6 ost om Cape Henry 
Light. Vattendjupet var 16 fot. 

Förutom den kritik (de synpunkter), som kan riktas (läggas) mot 
navigeringstjänstens organisation ombord på ubåten, vilket särskilt 
framhölls av den tillsatta undersökningskommissionen, bör särskilt 
observeras: 

1) Försummelsen, att inte korrigera kursen och bäring med det 
observerade gyrokompassfelet. 
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2) Försummelsen att inte taga hänsyn till vind, ström och tid-
vatten vid ingången mot hamninloppet. 

3) Uraktlåtenheten att radarnavigera. 

4) Uraktlåtenheten att använda ekolodet och loddiagram. 

Dessa fel, tagna var för sig, kan vanligtvis inte föranleda en 
grundstötning, men tillsammans kan de som framgår av redogörelsen 
bidraga till en, som man kan tycka, alldeles onödig skada, kostsam 
att reparera och innebärande en nedgång i beredskapen. 

CRP 
H RITlEN 
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En amerikansk jagare styrde mot veckoslutshamnen Cap Haitien. 
Se bild 2. Kl 0540 började angöringen på kurs 175°. Solen gick upp 
kl 0547, sikten var mycket god, vindstyrkan en a två Beaufort med 
varierande vindriktning och tidvattnet steg. 

Cap Haitien har två inlopp. Den västra kanalen är relativt smal 
men rak, den östra är bredare, men man måste göra en tvär gir för 
att gå klar de grund som skyddar ankarplatsen. Le Grand Mouton 
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Reef grundar upp snabbt från sex-åtta famnar till cirka nio fot. 
Revet är utbojat men i kortet varnas för att bojarna kan vara otill
förlitliga . FC avsåg att gå in genom den västra kanalen. 

Någon kurslinje var emellertid ej utlagd i kortet, ej heller hade 
FC meddelat eller nedskrivit någon bestämd plan för ingången til! 
ankarplatsen. 

K l 0547 drogs farten ned till fem knop och kl 0557 började FC 
på förslag från NO att gira SB till kurs 215 ° med rodret lagt SB, 
styrbords propeller stoppad och framåt sakta på babords propeller. 
Bäringar togs en gång i minuten på fyren Point Picolet Light och 
batteriet på Pointe St Joseph. 

En i kortet utlagd säkerhetsbäring, 321 ° till nordostudden på 
Point Picolet friar ost om revet Le Grand Mouton. 

Då fartyget stöttat på kurs 215 ° beordrade FC framåt sakta på 
båda. Han observerade då att bojen, som markerade den norra ä1 -
dan av revet, låg några grader om SB. Den västra leden föreföJ 
trång och tycktes ligga farligt nära land. Visserligen markerade n å 
svarta bojar ledens sträckning innanför revet, men i korthet angavs, 
som nämnts, att dessa var otillförlitliga. 

FC gick då in till bestickplatsen för att fråga NO om frimärket, 
och undersöka möjligheterna att gå ost om revet. Eftersom det inte 
fanns några bojar ost om revet och revet dessutom inte syntes, be
dömdes det säkrast att gå ut sydostvart hän parallellt med frimärket. 

Kl 0559 visade en pejling att fartyget låg väl fri från frimärke t 
men kursen var i det närmaste 90° från den nya kursen. Omedelbart 
efter en kontroll av bäringen till frimärket föreslog NO gir BB till 
kurs 141 °. Kl 0601 beordrades VO att lägga BB dikt och stopp.l 
babords propeller. VO åtlydde ordern, bäringen till Point Picolet 
Light var vid detta tillfälle enligt loggboken, 328° . 

. Omkring kl 0603, då jagaren låg under babordsgir och kompassen 
v tsade ungefär 170°, såg VO att manskapet vid ankaret gjorde tec
ken att backa och han beordrade därför back högsta. 

Innan farten hade upphävts gick jagaren på grund på revet. 

Denna grundstötning kan synas helt onödig, men den avslöjar en 
del fel och redovisar en del fakta som är av värde att observera. 

a) Var~en FC eller NO hade lagt ut i kortet den kurslinje, som 
skulle fölps under angöringen, ej heller hade FC planerat hur farty
get sk ulle manövreras vid ingången till ankarplatsen. 
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b) Manövrer på stället bör göras väl fria från grund, kajer och 
andra fartyg, då så är möjligt, eftersom inverkan av vind och ström 
är betydande då roderverkan och propellerverkan är förhållandevis 
svaga. 

c) I kortet angavs en bäring till en udde som frimärke för revet. 
Det visade sig, att bryggpersonalen i stället för udden pejlade fyren, 
varigenom frimärket flyttades c:a 50 m närmare grundet. 

I det här relaterade fallet förefaller det svårt att finna en känslig 
enslinje som frimärke men i våra skärgårdar är det praktiskt taget 
alltid möjligt att finna enslinjer, både som ledande märke och som 
frimärke. 

Med tillgång till enslinjer möjliggöres säker kompasskontroll var
igenom man sedan kan söka rätt på kommande enslinjer genom pej
ling på kompassen. Och i många fall girar man bäst in i en enslinje 
som ledande märke genom att ta bäringen till ett av dess märken . 
Denna kombination av ledande märken, frimärken, kompasskontrol
ler är en av grunderna för säker navigering i skärgård och nära 
kust och medför att flytande sjömärken kan tagas för vad de är -
en markering av farledens utsträckning som man ej får navigera 
efter, .enär de flytande sjömärkena genom vind, ström eller annan 
yttre påverkan kan ha flyttats från sina lägen. 

Avslutningsvis framhålls i den refererade artikeln följande san
nmgar 

l. Proposed safe course lines should be laid down on the chart be
fore they are needed. 

2. Courses should be changed at predetermined marks for turning 
and on prearranged bearings (läs även enslinjer) . 

3. Danger bearings (frimärken) and ranges (säkerhetsavstånd) 
should be plotted and measured beforehand and marked on the chart 
for ready reference. 
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Lifterafur 

FUNDAMENTET SVIKTAR 

Fritz Schenk, lm Vorzimmer der Diktatur. DM 16:80. 

Kiepenheuer & Wirsch 1962. 

Enligt vcistliga experter står Sovjetunionen mitt uppe i en ekonomisk kris. Yrt
r~ tecken på detta är framför allt sommarens kraftiga höjnin g av priserna på 
olika livsmedel (köttet steg med 30 %, smöret med 25) och att man på obestämd 
tid uppsköt den skattesänkning, som man gjort så kraftig reklam för. Det bety
der en kännbar sänkning av levnadsstandarden, som redan gett upphov till oro
ligheter i Rosrov och centrala Ryssland . 

Vad krisen beror på? Säkert spelar upprustnin gen och rymdforskningen en stor 
roll. Men den huvudsakliga orsaken är dock det ekonomiska systemet, vilke t 
man efter hand har begripit t o m i Moskva, låt vara i begränsad utsträcknin g. 
Den ryske nationalekonomen professor Liberman har nyli gen i Pravda föreslag it 
ett system, som skall ersätta det i västerns näringsliv dominerande individuell a 
imresset och det privata initiativet. 

Författaren till den här anmälda boken, som behandlar detta problemkomplex , 
har för någon tid sedan flytt med sin familj från Ostberlin till Västtyskland . 

Han var personlig rådgivare åt Osttysklands planeringschef Leuschner, som nu 
;ir medlem av politbyrån och biträdande premiärminister. Han var förtrogen 
med de ytterst hemliga instruktionerna från Moskva i ekonomiska frågor och 
kunde få en överblick över den ekonomiska utvecklingen i hela östblocket. När 
man läser om de ekonomiska funktionärernas och driftledarnas m:l.nga svårig
heter och problem, fäster man sig framför allt vid hur viktiga beslut fattas. Dc 
foregås allrid av interna morsättningar och strider, som ställer kotteriväsendet i 
Ö>tstaterna i gräll belysning. Och sedan följes besluren av hundratals knep och 
påhitt av funktionärerna, som ju på n':'tgot s;itt måste försöka förverkliga der 
föreskrivna ekonomiska programmet. 

Till detta kommer den försvårande omständigheten, att de egentliga ledara ct 
för det östtyska näringslivet sitter i Moskva. Varje förslag i politbyrån eller re 
geringen, alla utkast till tal, föredrag eller artiklar måste ordagrant översatt<l 

långt i förväg underställas ryssarna, så att dessa får uttala sina önskningar och 
åsikter, som alltid respekteras in i minsta detalj . 

Men den största bromsen på näringslivet är partiet. D ess beslur är varken 
propaganda eller bluff, som man ofta tror i väster. De anses ofelbara och är 
grundvalen för hela politiken. T o m partiledarna är bundna av dem, och Ul
bricht i Berlin är lika litet herre över partiet som Chrusjtjov i Moskva. De kan 
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bara lättare än andra påverka partibesluten. De praktiska åtgärderna - och här 
börjar de verkliga svårigheterna inom den dirigerade ekonomin - måste bevisa, 
art partiers lösningar va rit riktiga! Om dessa bevis inte kommer av sig själva, 
får de i nödfall skapas med vå'd 1 

Aven dc kommunala myndigheternas bestämmanderätt inskränkes starkt av 
partier. De lokala organen mås te få centralt godkännande av uppbyggnadsplaner
na för sina sr:ldcr, varv id poli tbyrån t ex bestämmer, vilka affärer, skolor, bo
stadshus o s v som skall byggas. hur breda gatorna får vara, i vilken stil man 

får bygga m m. 
Ett annat intressant kapitel visar hur beroende den kommunistiska industrin är 

av väststaterna. Författaren ger en mängd exempel på detta . SED:s centrala tid
ning "Neues Deutschland" kunde knappast utkomma, eftersom man saknade re
servdelar ti ll sättmaskiner och tryckpressar, som levererats av England och Väst
tyskland. Televisionen väntade på kameror från Västtyskland. I maskinfabriker
na står ofta arbetet stilla, därför att man inte har kunnat skaffa fram kullager 
och skruvar från de "kapitalist iska" länderna i tid. Inom textilindustrin blir allt 
fler maskiner obrukbara, därför att man inte fått eller kunnat köpa reservdelar, 
som bara finns i väster. I Halle hade i närheten av centralstationen, där hela 
spårvägstrafiken passerade, en skena, som bara kunde köpas i Sverige, blivit för
störd. Så länge denna bit saknades, var det svårt för spårvagnarna att ta sig 
fram och arbetarna kunde inte i rätt tid komma till tågen till Leuna och Burra 
på morgnarna. Hela den kemiska industrin i Ulbrichts republik råkade i ett be
svärligt läge på grund av en - åtminstone för oss i väster - löjlig liten detalj. 
Men utländsk valuta fick enligt partiets beslur endast ställas till förfogande i 
yttersta nödfall och det tog lång tid, innan alla instanser lämnat det behövliga 
tillståndet. 

Den lättlästa boken innehåller otaliga sådana exempel, som man här i väster 
inte kan annat än skaka på huvudet åt och som med all tydlighet visar på vilka 
lerfötter det östliga ekonomiska systemet vilar; det hela kan bara klara sig på 
bekostnad a v invånarnas levnadsstandard. Man har fö r länge sedan övergett 
tanken på människornas jämställdhet, som på Lenins tid förverkligades genom 
an ministrarna (folkkommissarierna) inte fick högre lön än utlärda yrkesarbeta
re. I dag har ministern ungefär 30 a 50 gånger så mycket som en välbetald ar
betare. Klassamhällets avskaffning är i öststaterna avlägsnare än någonsin. Man 
har bara fått en ny priviligierad klass, funktionärerna. Näringslivet är det enda , 
som ännu är baserat på marxistisk-leninistiska tankegångar. Tar man bort dem, 
förstör man själva grunden för systemet. Därför försöker Chrusjtjov och de eko
nomiska experterna bota ekonomin med den ena mirakelkuren efter den andra. 
Det är ett hopplöst företag. Det är Fritz Schenks förtjänst, att han visat detta 
på ett för alla förståeligt, intressant och åskådligt sätt. 

Oskar Angelus 
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ALMANACCO NAVALE 1962-63 

Almanacco Navale 1962-63 har utkommit. Denna italienska marinkalender 
har tidigare utkommit endast två gånger tidigare (1937 och 1942). G. Giorgerini 
och A. Nani avser att få denna marink alender att utkomma varje år och bakom 
denna publikation står tidskriften Rivista Marittima i Rom. Den nya upplagan ar 
helt annorlunda än de tidigare både vad avser format och uppställning. På nära 
600 sidor har författarna fått in tabeller över de olika marinernas örlogsfa rtyg 
samt 326 foton och 393 skisser. Aven marinflyget är medtaget och uppta r 42 
sidor. Robotvapnen ägnas 14 sidor. Skisserna verkar att vara noggranna med 
många detaljer och fotomaterialet ä r utvalt. Den italienska flottan är given·1s 
mycket väl beskriven med många foton och skisser, men även vid Sov jet s fl otta 
finns flera icke tidigare publicerade foton. 

Almanacco Navale har infört följande nomenklatur : R = Hangarfanyg, B c 

Slagskepp, C = kryssare, D = jagare, F = fregattcr och korvetter, S= ubåtar, M = 
minsvepare, N = minfartyg, P = lätta fartyg samt A=hjälp- och depåfartyg. N o
menklaturen följer NATO-numreringen och ger en god överblick över fartygs
beståndet, men kan givetvis även kritiseras. Som helhet måste man säga att de 
nya redaktörerna lyckats mycket bra med sin italienska marinkalender och för
söket manar till efterföljd under kommande år. 

JANE'S FIGHTING SHIPS 1962-63 

Jane's F ightin g Ships 1962-63 är den 65:te årgången av denna namnkunniga 
marinkalender, som vanligt redigerad av Raymond V. B. Blackman. Detta namn 
borgar för stor noggrannhet i alla detaljer samtidigt, som publikationen 'skall 
visa de stora linjerna och utvecklingstendenserna. USA marina utveckl ing åskåd
liggöres på ett utmärkt sätt, särskilt gä ller detta de nya atomdrivna fartygen och 
de ol ika robotbestyckade enheterna. Sovjets stora ubåtsflotta och de nya robot 
bestyckade fartygen (jagare, ubåtar och motortorpedbåtar) tyder på att värJdem 
näst starkaste flotta fortfarande är under stark expansion. Detta kan knappa st 
sägas om världens flotta n :r 3 - Storbritanniens, som visserligen fått sin förs ta 

atomubåt färdig och som har ett större nybyggnadsprogram av fregatter under 
arbete, men vars fåtaliga hangarfartyg snart blir föråldrade. 

Av de mindre marinerna har Indonesiens flotta utvecklats snabbt särskilt se
dan en sov j etisk kryssare överförts dit. Kanske även Ghanas flotta borde näm
nas, eftersom redan två moderna korvetter är und er byggnad, trots att flottan 
endast existerat ett par år. 

På 444 sidor i stort format inryms uppgifter om 10000 fartyg med 1570 foton, 
varav 420 nya, och 470 skisser, varav 50 nya. Tabeller med data över marin
flygets flygplan samt data över robotar kompletterar denna vä rldens bästa 
marinkalen der. 

A . K. 
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Notiser från nar och fjärran 

Sammanställda vid Marinens Pressdetalj 

Australien 
Robot 

Före 1963 års sl ut skall fregatterna Stuart, Derwent, Parrarnatta och Yarra 
utrustas med Seacatrobot. 

Marine News febr 63 

Från Sidney meddelas att en ny antiubåtsrobot håller på att framställas. Den 
har samma användningsområde som den amerikanska Asroc; vissa delar är också 
av amerikanskt ursprung. Den nya roboten kommer troligen att kallas I kern. 

The Navy feb r 63 

Ubåt 

Austra lien skall få ett antal ubåtar av den engelska Oberon-klassen. D e skall 
ingå i den ubåtsjaktstyrka som på senaste tiden har byggts upp, i viss mån be
roende på att Indonesien nu förfogar över mellan 12-20 f d ryska ubåtar. 

The Navy feb r 63 

Canada 
Jaga re 

Jagaren lroquois har tagits ur aktiv tjänst efter 20 år i kanadensiska flottan. 

La Revue Maritime jan 63 
Sammanställning 

Canadas flotta bestod i slutet av 1962 av 60 operationsdugliga fartyg - ett 
hangarfartyg, tjugotvå eskortjagare, arton fregatter, tio minsvepare, två förråds

fartyg, en ubåt samt sex smärre fartyg. Sex flygskvadroner inräknas i flottan. 
Av planerade nytillskott kan nämnas : fem nya eskortjagare (levereras 63-64) 
och ett antal ubåtsjakthelikoptrar. Underhandlingar pågår att anskaffa tre mo
derna engelska ubåtar. 

The Navy febr 63 

Danmark 
Nybyggnadsprog ram 

Det danska nybyggnadsprogrammet för åren 1960-65 innenåll er följande 
farty g : 
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Två jagare på 2 700 ton 

Tre kustubåtar 
Åtta patrullbåtar 
Tio motortorpedbåtar 
Fyra minutläggare på 1 800 ton med kapac ite r av 400 minor 

Sex bevakningsfartyg på 1 650 ron. 
La Revue Maritime jan 63 

Finland 
l sbrytarc 

Finlands största och starkaste isbrytare sjösattes den 31 januari vid Sandvikens 
skeppsdocka i Hel singfors och erhöll i dopet namnet Tarmo. Huvuddata : längd 
84.5 m, bredd 21.2 m, djupgående 6.2 m, deplacement 4 890 t, axeleffekt 12 000 

hk. 
Finland äger som bekant redan en isbrytare med namnet Tarmo, isbryta r

flottans veteran, byggd 1907. Hon kommer nu att omdöpas till Apu (Hjälp) 
och bli reservfartyg. - Närmast på byggnadsprogrammet står en ersättare för 

Sisu, som visserligen inte är äldre än 24 år, men som med sina 14.4 m :s bred l 
är all deles för smal för dagens handelsfartyg. 

Hufvudstadsbladet febr 63 

Frankrike 
H an gm"fartyg 

La Fayette, ex USS Langley skall snart återlämnas till USA. Hon tillfördes 
Frankrike 1951, deltog i kriget i Indokina 1952, Suezoperationen 1956, räddade 
överlevande efter jordskalven i Frejus och Agadir samt evakuerade många från 
Algeriet under sommaren 1962. Frankrike bar nu tre hangarfartyg. De ny <l 
Clemenceau och Foch samt det moderniserade Arromanches. Nästa år tillkommer 

helikopterhangarfartyget La Resolue. 
The Navy febr 63 

Ubcit 

Ubåten Mille, ex U 471 har tagits ur aktiv sjänst. 
La Revue Maritime febr 63 

Holland 
Kry ssare 

De Zcven Provincien ska ll enligt 1963 å rs budgetförslag ombyggas och förse> 

med Terrierrobot. 
La Revue Maritime jan 63 
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Italien 
Robotkryssare 

Den tredje i den nya serien a v robotkryssare Vittario V ene to (8 000 ton) blev 
betydligt större än sina föregångare Andrea Doria och Caio Duilio (6 000 ton). 

Giuseppe Garibaldi (9 800 ton) byggd 1937 men moderniserad och numera 
försedd med Terrierrobot, kan tänkas bli det första fartyget inom NATO som 
utrustas med Polaris om USA beslutar att denna robot skall tillföras samtliga 
N A TO-nationer. 

The Navy febr 63 

Sovjet 
5'1-·ävfarkost 

I Sovjet har framtagits en svävfarkost på 12 ton, 58 fot lång och 21 fot bred 
som kan ta 38 passagerare och gör en fart på 31-34 knop. Enligt ett uttalande 
"lika billigt i drift som bärplansbåtar". 

US Naval Institute Proeecdings dec 62 
Minsvepare 

Tre nya typer av minsvepare tillförs sovjetf lottan: Vanya-klassen med trä
skrov·, en liknande typ med stålskrov (båda påminner om engelska Ton-klassen) 
samt en mindre typ med stålskrov '(!iknar engelska Ram-klassen). 

The Navy febr 63 

Storbritannien 
Fregatter 

Följande fregatter skall sk rotas ned: Brecon, Cardigan Bay, Farndale, Pheasant 
och St Bride's Bay. 

Marine News febr 63 
Robotjagare 

HMS Hampshire tillförs flottan fr o m 12 /3 1963. 
Marine News febr 63 

Ubåta r 

England kanuner att bygga fyra atomubåtar med 16 Polarisrobotar per fartyg. 
HMS Scorcher skall skrotas ned. 

Marine News febr 63 

USA 
Atomubåtar 

Den 4 januari togs Thomas jefferson i tjänst såsom den tionde atomubåten 
utrustad med Polaris-robot. 

The Navy febr 63 

J n 
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Bas 

En ny ubåtsbas kommer att upprättas i Apra Harbor på Guam. Där kommu 
endast ubåtar av La Fayette-k lassen att baseras. Dessa är utrustade med roboten 
Polaris-} som har en räckvidd av 2 500 sjömil. Det nya depåfartyger USS H o,
land skall förläggas till denna bas. 

US Naval lnsrirure Proeecd ings dec 62 

Dep c'i fartyg 

Ert fjärde depåfartyg för aromubåtar skall byggas. Det går ännu under be 
teckningen AS33 och blir av samma klass som AS31 Hunley. 

La Revue Maritime febr 6.\ 

Fregatt er 

Fyra fregatter, som är under byggnad har tilldelats följande namn: 
DLG 27 josephus Daniels 

DLG 28 Wainwrigh t 
DLG 29 jouett 

DLG 31 Sterett. 

Jc; gare 

All Hands dec 6 ~ 

Vid Bethlehem Sreel Company Shippyard pagar forskning för arr utveckla 
jagare som skall framdrivas med flygplanjetmotorer av standardtyp. Fartygen 
skall ersätta de ubåtsjagare som byggdes under VK 2. Det nya framdrivnin gs 
sättet tros ge större aktionsradie, högre fart och bättre manöveregenskaper. 

The Navy febr 63 

Navigering 

Omega är ett navigeringssystem a v samma typ som Loran, men arbc :ande p~ 

VLF-bandet (10-14 kc) . Försök pågår med tre stationer på Hawaii, i New York 
och i Panama. Man räknar med att sex-åtra stationer skulle täcka he!a världen 
och under alla atmosfäriska förhållanden ge lägen med mindre än två distans
minuters fel. 

Systemet användban för flygplan och övervarrensfartyg och ubåtar. 

US Naval Institute Proeecdin gs dec 62 




