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Omvägar och genvagar vid produktion 

av elektrisk energi 

l Jiträdesanförande KöS den 1 mars 1961 . 

Av ledamoten K. G. L LUNDG REN 

Om man i dag stä ll s inför uppgiften att pro jektera en an läggning
för elektrisk kraftp roduktion och har att utgå if rån kemisk energi 
eller kärnenergi som primära energikäll or , måste man vid energiom
vandlingen tillgripa omvägen Över värme och mekanisk energi . En 
seri e omvandlingsprocesser i icke mindre än tre steg iir nödvänd ig·, 
där varje steg som regel kräver sin omvandlare, dimensionerad fiir 
hela effekten. med åtfö lj ande vikt, utrymmesbehov, verkningsgrad 
samt anskaffnings-, installati ons- och underh ållskostnader. (Fig. l A l. 

Utbyter man i ett ångkraftverk av konventionell typ ångturbinen 
mot förbrän ningsmotorn sparar man in ångpannan och få r en om
vandlare mindre genom att förb ränningsmotorn i sig själv iir en tvtt
stegsomvandlare som fö rst konvertera r kemisk energi till värme 
och därefter värme t ill mekani sk energi. N ägo n gen vii g v id omvand
lingsprocessen öppnar emeller tid icke förbränningsmotorn , ty anta let 
steg är oförändrat. (Fig. l B). 

Vid klyvn ing av atomkärnor tillhörand e tunga grundämnen, tra n,;
m·aner, går c :a 0,1 % av massan fö rlorad och omvandlas till energi. 
Huvudparten av den energi som på detta sätt uppstår erhålles i fo nn 
av rörelseenergi hos olaeldade elementarpartiklar , neutroner, med an 
åter stoelen utgöres av radioaktiv strålning från vid kl yvningen ny
bildade instabila grundämnen. Den rad ioaktiva strålningen är en icke 
Önskv;i rd och skadlig biprodukt i f issionsprocessen. 

Hade klyvningsproclukterna utgjorts av rena a- eller p -strålarc. 
och de olika slagen av strålning försiggått i inbö rdes olika riktn ing. 
hade möj ligheter förelegat att uttaga elektrisk energi di rekt ur reak
torn. Klyvningsprodukte rna är emellertid blandade om varandra och 
a - , P- och y-strålning utsändes i alla r iktningar. Neutronerna kan t ill 
följd av sin avsaknad av elektrisk laddning icke påverkas av elekt r isk.\ 

}., 
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eller magnetiska fält. Deras rörelseenergi kan därför enelast utlag;ts 
och nyttiggöras som v~irme . Tillkomsten a v fiss ionsreaktorn inneb~i ,· 
därför ur termodynamisk synpunkt enelast ett nytt sätt att "elda un
der en ångpanna" eller en ny metod att uppvärma en gas . För vä r. 
mets fortsatta omvand ling på väg·en till elektri sk energi erfordras c 11 

värmekraftmaskin, exempelvis ångturbin eller gasturbin . (Fig. l C ' 
Den inom termodynamiken viktiga kretsprocess, som uppkall ab 

e fter den franske off icersingenjören Sacli Carnot ( 1796- 1832) utg iJ, 
idealet för en mekan isk vä rmekra ftmaskin. Carnot visade att vid n 
sådan process icke större del av ;nbetsmediets värme ku nde omvand la ,; 
ti ll arbete än som svarar mot kvoten 

chir T 1 är värmecykelns högsta och T t dess lägsta abso luta temperatur . 
Det finns andra kretsprocesser, där värmecykeln genomföres med 
andra tillståndsändr ingar hos arbetsmediet Den termiska verknings
o-raden blir emellertid exakt densamma, utom där elen i undantags fall b 

är något sämre än Carnots. Carnotverkningsgraclen, i det fö ljande 
betecknad ?Je presenteras i grafisk framstä lln ing genom kurvskaran 
i Fig 2. U r diagrammet kan ?J e i % utläsas som funktion av högsta 
temperaturen t1 i 0 C. Lägsta temperaturen i2 i °C är parameter. 

Exempel : Ångturbinanläggning, h= 400 °C, t2 = 40 °C; ?Je blir 
då 54 <JO. 

I en värmekraftmaskin uppstår emellertid tillsatsförluster, dels ge
nom frikt ion och inre läckning, dels genom omva11clling av transla
t iansrörelse till rotationsrörelse, dels slutligen genom värmestrålning 
t ill omgivningen. 

Med 70- 85 % turbinverkningsg rad, beroende på turbin typ, och c :a 
80 % pannverkningsgracl blir därför tota lverkningsgraden vid om
vandlingen av kemisk energi till mekanisk 30- 37 %. Att märka iH 
att dessa värden enelast kan erhållas i anläggningar med stor maskin
·effekt. Med dieselmotorn erhålles i regel bättre totalverkningsgrad än 
i en ångturbinanläggning. Å andra siclan är dieselmotorns effekt än 
så länge begränsad till c :a 22.000 Hkr, vilket är elen största effekt för 
vilken sådana maskiner i dagsläget byggas. Som jämförande riktvär
den för dieselmotorns och gastut'binens tota lverkningsgrad kan sä tt::ts 
37 % resp 30 %. 
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Fig. 2. 

Carnotverkningsgraden. 

Som f ramgår a v verkningsgradskurvorna i F ig 2 måste högsta 
temperaturen t1 höjas betydligt fö r att uppnå en bättre ten111sk v.erk
ningsgrad, och trots detta blir förbiittringen ytter~t. blygsam, etter
som kurvornas lutning success ivt avtager. Om samttchgt temperaturen 
t2 st iger, vilket vanligtv is är oundvikligt, motverkas resultatet ytte~·~ 

ligare. De temperaturer, med vilka man i dagens läge arbetar, utg.or 
gränsen för vad som är prakt iskt möjligt med konstrukt10nsmaten al 
h~inföt·liga t ill de fasta kmpparnas fysik. H ögre tota lvcrknmgsgrad 
än 40 % kan icke p[träkn as med en mekan isk värmekraftmaskin. Om
vägen över värme och mekanisk energi medför det i och för sig ned
slående resultatet att mera enngi går förlorad än den som omvandlas . 
Det f inn s således sta rka skäl som talar för att man om möjligt hör 
söka sig fram på nya vägar förbi värme och mekani sk energi. En 
översikt öv er sådana hinkbara genväga r . som framföra ll t utomlanels 
är föremål fö r in tensivt fo rsknings- och utvecklingsarbete, lämnas i 
F ig l D-F och behand las i fö lj ande avsnitt. 

Direkt omvandling av kärnenergi till elektrisk energi. 

Kärnbatteri av ltögspiinningstyp. 

Kiirnbatteriernas föregångare är en fö rsöksanorclning, som H . G. T. 
Moseley anviinde redan 1913 . T-lan hade då 20 mc radiumemanation 
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:F'ig-. 3. 

Kärnbatteri av hög-sp. typ. 

l. Metallsfär. 2.. I solering-. 3. Meta llkapseL 4. p-s trålare; Sr 90. 

inneslutna i en tunnväggig metallkapsel, som i sin tu r var isolerat up p 

hängel inuti ett evakuerat stort sfär iskt skal av metall. Det rad ioaktiv,. 

preparatet uts~incl e ,B-partikla r el v s elektroner, som genomträng-ck 

kapseln och genom sin höga rö relseenergi fo rtsatte genom meta llkulan ' 

vakuum och landade på el en invändiga shriska ytan. Ytte rhölj et ble\ 

härigenom nega tivt och preparatkapse ln pos itivt uppladdad. Spiin· 

ningen som uppgi ck ti ll 150 kV var sta rk t beroend e av belastning s

strömm ens storlek. Två numera ve rk samma forskare E. G. L inel eJ 

och S . if. Christian åte rupptog denna ide. (Fig 3). De använde e1 

ren ,8-strålare Sr 90 och erhöll en sp;inning av i runt tal 800 k \ -
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Spänningskaraktäristikor för ](ärnbatt. fig-. 3. 

Spänningen fö ll myck et snabbt med belastningsström men. (Fig 4) . 

Kortslutströmmen uppgick endast till 10- 9 A. Vid elektronernas an

slag mot sfärens inneryta uppkom skadlig röntgenstråln ing, som vål

lade särskilda svårigheter. 

Käntbatteri av lågspänningstyf'. 

Om man tänker sig ena elektrodplattan i en ki sellikriktare utbytt 

mot en ,8-strålare, (Fig 5) kommer de snabba elektronerna att upp

bromsas av ki selkristal len och landar på motsa tta elektrodpl attan. På 

grund av likriktarve rkan kan elektronema icke återvända ut i kri

stallen men däremot genom en yttre ledning återföras ti ll elen platta 

vari från de utgått. Kiselkristall ens tjocklek måste anpassas efter elek

tronernas rö1·elseenergi. i\ r ki selpl attan fö r tjock, nå de ej fram till 
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Fig. 5. 

Kärnbatteri av Jågspänningstyp. 

l. ,B·stråla re; Sr 90. 2'. Si elier Ge kristall. 3. Antimonskikt 

den av~~d da elektmd en. ;\r elen ;'\ andra siclan för tunn ha r elektro . 

:Jern a tar stor rörelseenergi och röntgenstrålning uppkommer. Med 

50 mc,_, Sr 9? hat: t ett dylikt batteri åstad komm its en spänning av 200 

mV. Ea~tenet lamnade en ute : fekt av endast 10 vV. Verkningsgrad 

c_ .a 0,2 %. De konstruktiva svangh etern a att anpassa ki selkristallens 

t jocklek, torde framgå därav att elektron ernas rörelseenergi från Sr 

90 va n erar 11ell O 5 M ~ ' 1 ' 7 M. · · 1 an , l e \' o c 1 L.- 1 ,e V. M eclelener<xm l wo-er vid 
O 7 lVI V D t 1-· . .. "' "'"' 

· e · c ovan s dSserade verknmgssa ttet har för åskåclli o -

~etens skull f ramställts synnerligen schematiskt. Förloppet jr i verk

ligheten avseva rt mera komplicerat. 

F usionsrcalltom (V ätcha[tlllasl?incn). 

A.vsikten med fu sionsreaktorn ~1r att direkt utvinna elektri sk enero·i 

genom el en massförlu st, son~ uppkommer då lä tta atomkärnor san~-
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mansmältas till tyngre. En s~tdan sammansmältning, fusion. anses 

enelast kunna i1ga rum vid mycket höga temperaturer el v s såsom en 

termonukleär reaktion. Den process man söker få ti ll stånd i fus ions

reaktorn kan betecknas som en stationär v ~itebombsexplosion med reak

tionshastigheten uneler sådan kontroll att eff ekten kan inregleras till 

önskat v~1 rcl e. Man räknar med att 0.7 % av de i en fus ionsreaktion 

deltagande kärnornas massa omvandl as t ill energ i. R eaktionsprocluk

ter och energiutveckli ng för någ ra t ~i nkbara fu sionsreaktioner iir sam

manställci a i nedanstående tabell l. 

T abell l. 

D + D ..... H e 3 + n + 3,25 Me V 

D + D ..... T + p + 4 l'v[eV 

T + D -+ l-le 4 + n + 17.6 M e V 

l-le3 + D -+ He 4 + P + 18,3 Ni e V 

Som framgå r av tabell en erfordras för alla reaktionerna tungt väte, 

deuterium (D), vars kä rnor antingen måste sammanslås me el andra 

deuteriumkärnor ell er också med kärnor tillhörande det supertunga 

vätet, tritium (T ) . eller elen lä tta heliumi sotopen H e 3. Vid den i ord

ningen förs t angivna reaktionen bildas en lätt heliumkiirna, en neu

tron samt energi , och vid el en andra en tritiumkärna, en proton samt 

energi. V id tredj e och fjiircl e reaktionerna i ordningen bildas en heli

umkä rna samt en neutron resp en proton och energi. Med hänsyn t ill 

Önskemålet att ut vinna elektri sk energi direkt ur reaktorn är energi

förd elningen på ladelade och oladelade partikla r, som uppkommer vi d 

reaktion ema, a v största intresse. Denna energi fö rcl eln i ng f ra m går av 

tabell 2 n eda n. 
Tabell 2. 

Reaktion 
l 

Laddade partiklar 
l 

Neutroner l 

l 
D + D 

l 
H e 3 0,8 M eV l 

2,5 M eV n 

D + D 
l 

T 1,0 M eV 

l 
-

p 3.0 M eV 

T + D l 
H e 4 3.6 M eV l n 14 M eV 
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Fig. 6. 

Fusionsr eaktor (Zeta) sch e ma tisk u ppbyggnad. 

l . Im pul st ransform atorn s jä rnkärn a . 2. Urladdningskärl som sekundä r 

lindning. 3. s tabili serand e magn etfä lt lindning. 4. Inre r ör för högfr el 

vensu r laddning. 

M ed unelantag för reaktion n :r 2, vid vil ken inga neut roner bild;,~ 
har tyvärr neutronerna, som saknar laddning. den största rörebe 

energin. D etta gör at t man icke vii n ta r si O' stör re ve rkn ino·s<>Tacl :1· 11 ; 
'- b ·- b b ( 

medeltal c :a 50 %. 
De höga temperaturer. som erfordras för att ig·åno·sätta en termo 

'- o 
nukle~i r rea ktion, har h itti ll s enelast ku nnat uppnås i uranbomben ' 

explos ionscentrum. Av denna orsa k fi nn s det iin så Einge endast vii te 

bomuer men iinnu ingen fusion sreaktoc 

Genom stöturladdning i joniset·ar[ viitgas (vätgasplasma) l1 ar enw l 

lertid betydande framsteg gjorts fö r att uppnå elen beräknade, er 

forderliga temperaturen, c :a 300 milj gracl ec Den engelska försök~ 
reakto rn ( Z. eta ) är schematisk r1tergiv en i fig 6. Ett elektrodlöst ri ng 

formi gt urladdningskärl (2 ) är anordnat som sekundärlindni11D' ti ll 
. o 
Impul stransformatorns j ii m kä rn a ( l ) . N är ett kondensatorba tteri u :·-

lack! as genom primii rlindningen uppstt1r en mycket hög strömstöt i 

sekundärlindningen el v s elen förjo niserade deuteriumgasen i url acl d 

ningskiirlet. O m tillräckligt hög temperatur uppnås, så att termon u

k leär reaktion intriiffar, u ppstår en skur av laclda cl e partikl ar, som 

med hög hastighet kretsar runt jiirn käman. Varj e sådan skur ä r id en · 

t isk med en strömstöt och bör så ledes som såda n kunn a uttagas fr i'll • 
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Fig. 7. 

Vätep lasma magn etfäl t. tem p. 10 m ilj . gr a der. 

en lindning på transformatorkjrnan. Med elen beskr ivna utrustningen 

har uneler bråkdela r a v en sekund en temperatur av c :a 5 milj g rader 

uppnåtts (omkr å r 1958) . 
Då det icke f inns någo t kon struktionsmateri a l, som kan motstå de 

höga temperatu rer det här är f råga om, ha r man kommit på iden att 

med ett magnetfält sammanpressa vätep lasmat så, at t det icke längre 

berör kärl väggarna. lVIagnetiii l t et ås tadkommes med en h j älpströ t~1 

genom lindningen ( 3) . 
·De tekni ska svå righeterna med "magnetm anteln '' anses bero på att 

gasströmmen ännu icke blivit tillräckli gt stab il. A nd ra törsök m ed 
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· ·ma~ne~ska spegla r .. eller urladdningskä rl i form av en å tta p[th.tr 
•Jc l;s;t. Enl 1gL 1 dagspressen syn li ga uppg ifte r har am erikan ska fo rs
\ are under år 1960 uppn ått 10 milj grader i 31 mi ll isekunder. .[ 
:ebruari i å r har rapporter ingått om att nära 40 milj grader uppn;1t ts. 
Ddcl 7 v isar ett försök med vätep lasma i magnetfä lt. D e kraftiga m;1 ... _ 

:~etspola rna skym tar på ömse sidor om det starkt lysande p lasmat, s 1 ;~1 
!1oppressats så . att cl et icke längTe berör kärlv ;"iggarna. 

Direkt omvandling av värme till elektris.k energi. 

l·:n erg itransiorma t ionerna i Fig l E inn ebär en gen väg förb i m•
:..:anlsk energ 1. D [t clet ;i r likgiltigt hur vä rmen alstras, är det i för st·1 
h;md om vandlaren i Steg Jl ~l V, som har intresse. Om vanellaren i 
S teg T-:- 11 kan vara hopbyggdm ed nästa steg ti ll en tvåstegsomva nd
la re. v!lket också oftCI är fa ll et . l schemat har emell ertid de båda st v
g·en iö r Övet·skåd lighetens sku ll markerats åtskilda . 

Den tcrmoc!c!ctrislw ycncratorn. 

O m två metall stycken av olika slags metal ler bringas at t beröra va . 
a ncl~·a och kontaktstä ll et ha r högre temperatur än absolu ta nollpunkten . 
erh a ll es ett termoelement el v s en liten elektri sk spänningskäll a. F eno
:llenet uppticktes a v Seebeck 1821. 
. T ermoelementets pola ri tet är beroende av vi lka m eta ll er, som ing;1r 
1 elementet. Genom att ut h yta el en ena metal len mot en annan, av c' t 
t redJe slag. kan pola riteten än el ras och hl i den motsatta. Spänninger s 
sto t;Jek ar bc ro~ncl e av vi lk a meta ll er som ingi tr i elem entet samt up1t

varmnmgen. l t 1g 8 a v tsas en anordn ing med två metallt rådar i kon-
ak t med va randra . "\J är ena kontaktstä ll et uppvärmes CL) och eld 

andra avkyles (T2 ) erhå ll es två se riekopplad e termoelement med san:
verkancle ;inclring i termoelekt ronwtori ska k rafterna . J den slu tna 
:,retsen kan strömm en ( i) påv isas mecl galv anomete r. Av just cl l'll 

mständigheten att en ström erhålles i kretsen skull e man. kun n; t 
sl uta sig till ex istensen av ett annat fenomen som först upptäcktes :1v 
Pelti er 1834. · 
• ,Om n;an niimligen _i elen nyss beskri vna anordningen med metall
radar late r ],ontaktstall enas begynnelsetemperaturer vara lika (Fig 

b ) men 1 sta ll et m ed hj ~ilp av ett batteri framkallar en ström gen OJ tl 
k retsen 1 samma riktning som förut. avkyles det tid ig·are va rma kon
taktsbi ll et medan clet fö ru tvarande ka ll a up1w~irm es'. 

Te 
Kall 

1 

a. Stee i>ecJ:.el!elc l 

T! 
Var n? 

1 

T t 
Varm 

/z 
Kall 

f,, P~lflere/rekl 
F ig. 8. 

Termoelektriska genera torns fysikalisk a underlag. 

Man kan samman fatta resultatet så lunda: 
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En uppvärmning av kontaktställ et i ett termoelement ger som pri
mär företee lse upphov t i Il en elektri sk spänning ( eg ~in d ring i te rmo
elektromotorisk kraft ). När strömkretsen därefter slutes erhålles en 
ström, som till fö ljd av Peltieref fekten avky ler kontaktstället För att 
upprätth å ll a temperatur, spänning och ström i ett stationärt tillstånd 
m åste v~inne oupphörli gen ti ll fö ras. Termoelementet omvandlar så
ledes värme direkt till elektri sk energi. Med metall e r som ingåend e 
material i termoelement erh å ll es mycket små sp ~inninga r. kombina
tionen koppar-konstantan ger endast något tiotal mikrovolt per grad. 
Någon tanke på att använda termoelement till annat än mätändamål 
har därför icke funnits fö rrän halvledarforskningen. som det senaste 
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Elektrisk t principschema för s pänningsreglerad termoelektrisk 
generator, termoelement av halvleclaretyp. 

~lec~nnie t gjort så epokgörande framsteg, ställt helt nya material till 
tortogande. En halvledare har elen egenskapen att elen måste till fö ras 
ene rgi för att bli leclancle. Vid abso lut a nollpunk ten övergår halvk
ela ren t!ll att vara :solator och IJlir så ledes helt ol edande. En ledare 
däremot, exempelvis en metall, får biittre ledande egenskaper ju lägre 
temperaturen aL 'hd absoluta nollpunkten upphör det ohmska m ot
stå ndet och ledaren blir supraleclare. Utgångsmaterialet till de m est 
kända halv ledarna , som användes i transistorer och likriktare ~i r 
grundämn en som i periodiska sys temet intar sin plats mellan m~tal
lerna och icke-metall erna ex ge rmanium , kisel och selen. Beroen de 
på sättet att möjliggöra transport av elektris ka laddningar skiljer m an 
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mellan halvledare av p-typ och halvledare av n-typ . Den fö rra typen 
kännetecknas a v att ett elektronuncl erskott, "hål", kan förflyttas under 
inverkan av ett elektriskt ell er magnetiskt fä lt . E lektronunderskottet 
uppträd er således som en positiv ladclningsbära re. D en senare typen n
typen , kännetecknas av att laddningstransporten möjliggöres av fr ia 
elektroner, alltså negativa laddningsbära re. 

:Med en ha Iv ledare a v p-typ och en av n-typ i kombination, kan 
man åstadkomma termoelement som ger tio gånger högre utspänning 
~1n motsvarande kombination mell an metalliska ledare. I fig 9 visas 
ett elektriskt principschema för en termoelektrisk, spänningsreglerad 
generator med termoelement av halv ledartyp ( P N ). 

I det matematiska uttrycket för verkningsgraden ingår två faktorer. 
Den ena är earnotverkningsgraden och elen andra är en funktion, av 
flera variabler, vars numeriska vä rde är mindre än ett. D en termo
elektriska generatorn är följaktligen en elektrisk värmekraitmaskin . 
Den principiella uppbyggnaden av några termoelektri sk:a gen eratorer , 
utförda som tvåstegsomvancllare framgår av fig 10- 12. Generatorn 
i fig 12 med beteckningen SN AP III drives av en radioaktiv isotop, 
polonium 210, med en halveringstid av 138 dagar. Den har konstru
erats för att v isa ändamålsenligheten med termoelektrisk kra ftför
sörjning i rymdfarkoster. :Mat erialet i termoelementen utgöres a v p 
och n dopad blytellurid. 

Några driftdata framgår av neclanst ;1encle tab 3. 

Tabell 3. 

Termisk ineffekt .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . ... ... ... . 
Bränslets 1·adioaktivitet . . ...... . ......... . ..... . . . 
Strålningsdos vid generatorytan , doshastigh et ......... . 
Strålningdos på l m a v stånd, doshastighet . . ... . .... . . 
Varma kontaktshill ets temperatur .. ... . . ....... ..... . 
K a l! a kontaktställets temperatur .. ...... .. ..... . .. ... . 
Elektrisk uteffekt ... . .. .... .. . .. .. ... . .. .. ... . ... . . 
Spänning vid max verkningsgrad ... . . .. .. . .. . . ... . . . 
Totalverkningsgrad .... . . . .. ..... .. .. ... . . ... . ... .. . 
Avgiven energim~ingcl under 138 dagar . .. . . . ....... .. . 
Vikt . . .. . . .. ... .. . . ........... ... . .......... ... ... . 
Diameter .. . . ..... ... . .............. . . ...... . ... . . . 
Höjd ... .. .. . . .. .. ............ .... .... . .......... .. . 

96 w 
3000 c 

700 mr/h 
7 mr/h 
535 oc 
220 oc 
5,3 \:V 
3,0 v 
5,5% 

8000 Wh 
2,2 kp 

122 mm 
140 mm 
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Som konstruktionselement i termoelektriska generatorer ~ir emeller
tid plasma hundratals gånger effektivare än halvledare. Amerikanska 
forskare har 1958 använt joniserad ces iumgas som upphettades med 
neutronbestrålning. Med ett enda termoelement av mycket små d imen
sioner erhöll s en tomgångsspänning av 3,8 V och en kortslutsström 
av 30- 40 A. Försöket synes giva bebgg för att energiproduktion 
i stor skala kan bli möjlig inom en icke allt för avlägsen framtid. 

Den termoclel?tronislw generatorn. 

Prin cipen bygger på Eclisons upptäckt 1883 av elektronemission 
från en h et metallyta i vacuum . Generatorn är u tförd som en diod, 
men i stä ll et för elektri sk uppvärmning som i glödkatodrören tillföres 
vännet ena elektroden antingen mecl gaslåga ell er genom bestrålning 
med kärnenerg i. Den varma elektroden blir posi tiv, elen kal la som upp
fångar elektronerna blir Hegat iv. Förbindes elektroderna med en yttre 
ledning erh ålles en st röm av elektroner f rån elen kall a elektroden ti ll 
den varma, var!från elektronerna ånyo uts lungas så att kretsloppet 
upprepas. Bild 13 visar ett laborato ri eförsök med en liten termoelek
troni sk generator, dri ven med gaslåga . Generatorn d river i sin tur 
en elektrisk motor. På bild 14 vi sas en annan termoelektronisk gene
rator d ri ven av radioaktiv isotop . 

Metoden lämpar sig f n enelast för relativt små effektbelopp. då 
betydande tekn!ska svårigheter begränsar möjligheterna att stegra 
effekten. Prototyper har dock framtag its i storlekar ft·ån 1/10 \\-at t 
till 5 k i lowalt. Verkningsgraden ii r begränsad l i ll 2- 10 o/c beroende 
på om lång eller kort livslängel e fterstriivas . 

Direkt omvandling av kemisk energi till elektrisk 

Bränslecellen (Fig l F) . 

I den att fö rm å el en process, som äger rum vid elektrolyt isk sönder
delning av vatten till väte och ~yre. att gå i omvänd riktning och häri
genom direkt ut vinna elekt ri s1..: energi u r kemisk til lskrives en gel -
mannen Grove. som år 1839 publicerade ett arbete inom detta om
råde. Apparaten som fått henämningen brän slecell består av två elek
troder nedsänkta i en elektrolyt. Bränslet (vätgasen ) tillföres ena elek
troden och oxidationsmedlet (sy rgasen ) elen andra. I motsats till gal-· 

21 
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B il d 13 . 

Termoelek t ron isk generator driv en Dcd g·as låga. 

vaniska batte1·icell er och ack umula to rer har bränslecell en ingen ener;.: i 
ackumulerad uta n a ll energi t illföres i form av bränsle. vilket innebär 
att bränslece llen produ cera r elek tr isk energ i så h ngc b r~in s l eförrådct 
räcker. E lekt rolyten. va nligen kali umh ydroxid. uncl ergitr ingen io ·
änclring. För att åstadkomma en reversi bel va ttensönderde lningspro
cess måste de neutra la gasatome rna avhimna resp mottaga en laddning
vid elektroderna och överg<"t som joner t ill elektrolyten. Detta är en
dast mö jligt uneler inverkan av en ka ta lysa tor och dessutom endast i 
de punkter cbr gas, elektrod och elektrolyt h :rör va randra. 
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Bil d 14. 

Ter moelektroni s k ge ne rator cl ri\·en av r a dioak t iv isotop . 

E k ktrocle rn a kan antingen i sig sjä lva vara ka ta lysato rer ex piettina 
eller också ha katalysato rn inbakad i clektroelma te r ia let . F ig 15 v isar 
reakti onszonens begr~in sning i ett tv ärsni lt av en primiti v cell konstruk
tion. Cas. elekt rod och elektrolyt kan teo retiskt enelast beröra varandra 
i punkter som bi ldar en linj e. Hur lång denna linj e (v ink elr i"it mot 
papperets p lan ) än göres är el en en ofördelaktig fo rm hos en "yta" . 

Fö r att öka rea ktionszonens läng el u tfö res elekt roderna i sb ll t av 
poröst materiaL så a tt g<tsen kan diffundera genon1. desamma ut i 
elektrolyten (Fig 16) . Hur t ~itt reaktionszonerna än ligger i förhål-
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)and e ti ll varandra, kan de dock ald rig bilda en sammanhängande yta. 

Detta belyser en av de stora tekniska svårigh eterna vid konstruktion 

av bränsleceller. F ig 17 visar den elektrokemiska reaktionen mellan 

vätgas och elektrolyt. 

Omvand lingsprocessen i en bränslecell ii r isotermi sk d v s reak

tionen fö rsiggår vid konstant temperatur. Sambandet mellan de ter

modynamiska ti ll ståndsstorheterna har formen: 

~ G= ~ H - Tl.lS; 

där .el G är ändringen i fri energi , .el H entalpiänclringen, T absoluta 

temperaturen och .el S entropiändringen. E fter elivision med ~ H er

hålles uttrycket för verkningsgraden som är av största intresse icke 

minst i jämförelse medmotsvarand e utt ryck fö r värmekraftmaskinen. 

Bränslecell : 1] id 

Ideal värmekraf tm askin : 'i} c 

l --
T .el S 

.:'.H 

1 -

För att bränslecellens verkningsgrad skall närma sig 100 % är 

det tillräckligt om vä rdet på C. S i[ r lågt . Detta är vanligen också 

fallet. För reaktionen C + 02 -+ COt ä r ~ S prakti skt taget noll. 

Möjligb eterna att erhålla en hög verkningsgrad ä r en av br~insle

cellens mest fasc inerande egenskaper, som väsentligt skilj er elen från 

värmekra ftmaskinen. Med cl enn a före ligger icke alls samma möjlig

heter. I så fall erfordras näm ligen att värmecykelns liigsta tempera

tur T2 skulle n~i rma sig absoluta nolipunkten el v s - 273 oc_ 

Bränsiecellens iclC är icke begriinsad till enbart atw~indningen av 

vätgas som bränsle. Cell er som drives med andra , såväl gasformiga 

som flytande brän slen ~ir även föremål för utvecklingsarbete. I fig 

18 och 19 visas den principi ell a uppbyggnaden av två br~ins leceller 

som är representativa för utvecklingen på vätgas-syreområdet. Den 

förra är uppfunnen av F. T. Racon i E ngland , den senare som även 

återgives på fotog raf i i f ig 20, har utvecklats av National Carbon 

Company, U. S . A . E lektrodmaterial och a rbetstemperaturer, 200 

resp 60 °C, är vii sent ligaste skiljaktligheter. En ann an utveck lings

linje representerar högtempe1·aturcellerna f ig 21. Bränslecell h ~inför

lig ti ll denna typen har utvecklats av professor J. A. A. Ketelaar vid 
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Fig-. 18. 

Bacon lHäns lecell. 

HYDROGEN l HOLLOW. POROUS l OXYGEN + CAR BON HECTRODES ~ 

SEAL '· 
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WITH 30 p PORES 
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WITH 16 Il PORES 

!ONJC CO~f OUCTIVIrl 
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F ig. 19. 

National earbon bränslecell. 
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National earbon brä nslecell. 

Fig-. 20. 

universitetet i Amsterdam. Cel len arbeta r med koloxicl·luft och smälta 
alkalikarbonate r i MgO matris. A rbetstemperaturen ä r 720 °C. 

I fig 22 återgives nyssn ~imncla tre bränslecellers polspänning och 
verk ningsgrad som funkti on av spec ifika belastningen . Högsta ström
täthet ha r uppnåtts mecl Haconcelkn. 68 A/clm2

, medan Ketelaar och 
Broers stannar vid 4 A/dm2 . Som j;im förelse i fråga om strömtäthet 
kan nämnas 4 A/dm~ fö r en blyackumulator och 3- 1.5 för alkaliska 
ackumulatore r. 

Några reflexioner och synpunkter. 

Direktomvandli ng av kämenergi till elektr isk energt ar ~in så länge 
ingen prakti sk rea litet. Kä rnbat teri er med ,B-st rålarc som en ergikälla 
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Driftdata för bränsleceller. 
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avger så min imal effekt att man knappast kan tala om energiproduk
tion. Risken för röntgenstrålning är överhängande. Sku ll e ansträng
ningarna att framtaga en fusionsreaktor krönas med framgång och 
reaktorn fungera utan några skad liga biverkningar, kommer mänsk
ligheten s alltm er ökade energibehov att kunna bli till gocloseclcla för 
oöverskådlig tid. För sådana rörliga tyngre energiförbrukare som 
större fa rtyg kommer framdrivningsmaskinerna att i grund en för
ändras. Propellermotorerna bli elektri ska och strömförsörj as direkt 
från reaktorerna. ~Ä n så länge finns ingenting, som tyder på att v ~it e
kraften icke kan tämjas, 1i1en en kontinuerli g termonukle~ir reakti on 
kan måhända i ett fortfarigh etstil lstånd icke existera samt idigt som 
organisl't liv på en och samma himlak ropp. En termoelektrisk gene
rator med plasma som konstruktionselement skulle kunna fy ll a ett 
ännu icke ti llgodosett behov som el en mekani ska värmekraftmaskinens 
elekt ri ska motsvarighet. En med f lytande briinsle driven sådan gene
rator kunde få ett lämpligt användningsområde på lätta fartyg. Låg 
vikt, frånvaro av rörliga delar, i.yst gång och hög gångberedskap 
äro tänkba ra fördelar. Termoelektri ska och termoelektroni ska genera
torer drivna med radioaktiva isotoper kan finna användning som kra ft
källa till sbncl igt inkopplade bevakningsanläggningar, som på g rund 
av sin belägenhet icke kan strömförsörjas från kraftnät ombord eller 
i land eller i övrigt är tillgängl iga för tillsyn . 
Br~ins l ecell e rna synes ha nått ett sådant utvecklingsstad ium att t icl en 

nu är mogen för praktiska försök även inom. vår marin. Dylika för
sök ä r nödvändiga för att fastst ~illa lämpligaste användningsområde 
med hänsyn t ill typernas ol ika egenskaper. men inte minst för att ge
nom erfarenheter ge impulser ti ll och stimulera fortsatt utveckling. 
Någon efterf rågan inom elen civ il a sektorn torde icke kunna pår;iknas 
förrän fu ll ändade celler drivna med flytande b6inslc ], an sbppas ut 
i allm ~inna marknaden. 

Br;inslecell erna torde i en framtid i'ttminstone för vår marin kunna 
spela en betydelsefull roll icke bara i den marina landorganisa lionen, 
utan även i elen sjöoperativa verksamheten och för att m.öj liggöra 
tyngre transporter uneler havsytan. V år t land är lyckligt lottat i fr ~tga 
om ti llgång på vattenkraft. En mera ekonomisk metod för produk
tionen av elektrisk energi torde icke vara möjlig. Målsättningen på 
längre sikt vid utveckling av bränsleceller för våra behov synes vara 
att få fram celler, som kan drivas med flytande bränsle ti llverkat av 
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inhemska rå varor och där h u vuclparten a v kostnaderna kan hän fö ras 

t ill kostnader för vattenkraft. Skulle detta lyckas. inser man vicl 11 ;1 .. _ 

mare eftertanke att energin på omviigar kommer h ån en viitekra it

maskin, men elen är icke placerad på jorden utan på solen. 

Källor: 
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Bo llmeijer E. W.: An Elementary Desig n Discussion of Thermoelectri, 
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torpedväsende 

Av ledamoten ÅKE SVEDELIUS 

Genom elen omfattand e publi citet. som vätevapen och interkonti

nentala robotar varit föremål för under senare år ha all a nationer 

blivit medvetna om faran för an fall under kommande krig. A llmän

heten har alltmer böt·jat förstå ri skerna för a tt ett land - med ell f r 

utan avs ikt - kan råka i strid slinj en och därvid uts~ittas för de mo

derna vapnens effekt och fruktansvä rda verkan. 

Kri g, som sedan århund raden t ill baka varit ett män skligt men oftas t 

lokalbetonat beteendemönste r, bedöm s num era al lmänt få karaktären 

av en global katas trof i ABC-vapn ens spå r. Det förefaller nästan vara 

en förutsättning att enelast konvent ionella vapen utnyttjas för att ett 

krig skall kunna begr;insas lokalt. 
De okonventi onella vapnen, fr iimst kärnvapnen , tendera eme lle1ticl 

att inom överskådlig tid bli var nations egendom och därigenom allt

mer konventionella. För Sveriges ciel torde därför ett lokal t krig, då 

en motståndares resurser samlas mot oss, bli väl så förödande som 

ett världskrig, då motståndarnas insatser ovillkorligen måste sp li ttras. 

I ett tal i oktober 1956 yttrade fältmarskalk en Montgomery bl <1. 

"Den som tror att nuvarande system för kommunikationer och trans

porter kommer att fungera efter det att atomkriget kommit igång är 

galen. Ef ter det de första atomvapnen utlösts från vardera sidan kom

mer ingenting av storl ek och m~ingd att kunna röras på land i de 

områd en diir dessa vapen ha expl oderat ell er exploderar . Kanske bli 

endast till sjöss förflyttningar av nämnvärd storleksordning möjliga . 

Därav sjömaktens betydelse." 
Oaktat synpunkterna fram hållits av en bitmarskalk i en sjömal-::ts 

arme ä ro de väl tillämpliga i Östersjön och Västerhavet. I mots:tt~ 

till Sverige, där endast ett få tal ansvariga erkänna Östersjön som 

transportväg, torde med stor sannolikhet kontinentalmakten Sovjet h :1 

fullt klart för sig betydelsen av ~jötransporte r v~isterut som komple

ment - och kanske ersättn ing --· för de fem järnvägslinj er. som gå 

fram genom satel itslaterna Polen och Ungern. En mångfald sov jet isk a 

eskortenh eter samt växande västtyska och danska flottor bekräfta var 
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för sig cletta p;'\s tåencle. P å motsvarande si itt och klart uttala t h. r 

Natoi vaster p lanerat och delvis 1·eclan byggt upp sin a sjöstriclskra
1
·_ 

ter for bl a skyeld av sjötrafiken. 

Va rh elst kriget kommer på våt·t jordkl ot, lokalt ell er g lobalt, kOI1l 

mer cliirmecl inte sjöfarten att avstanna. Denna kommer bl a i os,; 

omgivand e fa rvatten med störs ta sann olikhet att öka i intensitet _ _ 

men kana li seras - och fö lj ak tligen erbj uda rika möjligheter för be

kämpning med sjökrigets a ll a vapen. 

53 cm :s TORPEDEN. 

Övergången ti ll Eitta snabba Övervattensfa rtyg och ubåta r inn eiJä,

=~m tidigt ~n tyngclpun ktsförsk j u t n in g från artill eri- t i 11 torped f ar ty~. 
l arpeden ar t dagens liige det enda anfa ll svapen, som dels kan fö ··a~ 
f ram p{L lätta enh ete r, de ls bar sän kand e förmåga , dels s lu tligen ink 

kan stora s 1 sm bana. 

För_ artilleri ets del l1 a de btta enh etern a fram tv ingat en min sknimr 

av kaltber och antal p jäser och tr~i ffres ulta tet har blivit mer be roen cl~ 

a~ skju tande fartyge ts rörelser i öppen sjö. De praktiska str idsav

stanelen ha därm ed blivit kortare. En lång t driven autom atik vid 

pjiiser och inom eldl edning ha r dock kraftigt ökat eldverkan 
111 0

_ 

btta snabba mål på ytan och i lu f ten. På större avstånd kommer 

fra mdeles även robotvapnet att få sto r betydelse. 

För torpedvapnet ha de senaste å ren inneburit en utveckling ;n 

bl a torpedstyrnmgsproblemen. God;:~ triiffresultat ha noterats på stora 

skjut~vst~nd ocl: s~_som tidigare artill eriet hj ä lpt fram torpedfartygen 

til l lampltga skjutlagen ha nu möjligheter öppnats fö r robot- och 

torpedvapnen att bereda väg för verksa m insats med a rtill eri. E n tak

tisk värdefull växel verkan k;:m etab leras. 

Öv~_rvatt;nsfa rtyget !)Ör kunna avfy ra torpeden eller torpeclsalv<tn 

utanfor malets a rttll en porte och helst i sådan t id att målet skadas 

innan _:!e.ss a rtill eri överhuvudtaget kan öppna eld . Torpedens porte 

skall toljaktltgen vara minst - lika med, ell er större ~in elen effektiva 

artilleriporten och dc mes t uppenba ra förde lar uppnås, n~ir torpeden 

k:n na skyddsforemål bortom bevakn ingslinj er och skyclclsstyrko,-. 

Pa mo~s~a rande satt måste en ulxlt kunna avfyra sina torpeder med 

gott tra~fresultat från ett läge, vi\1 utan för ubåtsjaktvapnens porte. 

Hur aro då de tekniska möjligh eterna att tillgodose de taktisk:. 

kraven beträffande elistans och därmed sammanhängande fart? 
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Ångtorpeclcns prestancia i dessa hänscenel en ä ro hcgri\nsade pi't 

o-rtmd av dc använda clrivmecll en - luft. alkohol och vatten. Y tter-
b 

. . 

liga re utvecklingsmöjlighete r ä ro sta rk t beskurn a och kom ma mte 

att kunna ge torpeden en po rte. ~om medgiver avfyrning utanför det 

verksamma området fö r art ill eri. J .uftens kv~ive ~i r helt ineffektivt i 

förbr~inningsp rocessen . Det tar bara plats i torpeden och Eimnar dess

utom spå r - torpedbanan - en ~ir det är olös ligt i vatten. n etycll igt 

mer ekonom iskt skulle det vara att ersiitta lu ften med rent syre och 

försök i den vägen har också g jorts . bl a i Japan uneler V K TI. Ri s

kerna med syrgasens stora. detonationsbeniigenhet vid kontakt med 

organiska ämnen har emell ertid hämmat utvecklingen efter denna 

linj e. 
Därfö1· påbörj ades redan uncln slu tet av 1940-talet fö rsök med 

olika syrehärare fö1· att effektivis,:ra förbt·änningsprocessen och skapa 

nya. f ramdrivningsmaskineri er med ökade prestanda. 

Det har tidigare ansetts viktigt 1tt öka torpedfarten men detta l1ar 

då all tid måst ske på viss bekostnad av torpeddistansen. i\Ierl nu elil 

vänd propell erdri ft torde f n omkring 55 knop vara en övre fart

gräns med hänsyn t ill kavitation och håll fas th et. Vissa fö rsök i lJSA 

tyder visserligen på att en annan framdrivningsprincip kan komma 

att medge farter upp till kanske 100 knop. Vilka resultaten i fram

tiden än bli bör emellertid tills vidare avvägningen fart- distans väljas 

så att torpeden uneler alla förhållanden når målet vid eller utanför 

dettas praktiska skjutavstånd för artilleri eller utbåts jaktvapen. En 

viss önskvärd kortaste torpeddistans anser författa ren därför vara 

den primära faktorn, oavsett skj utningen äger mm från ubåt ellec· 

övervattensfartyg. Först när sådan taktisk distans uppnåtts bör ge

nom utvecklingsarbetet ytterl igare utvunnen effekt läggas på torped

farten. F ramdeles uttagen effekt bör seelan växelvis tillföras elistans 

och fart enligt då uttalade taktiska önskemål. · 

1Man kan sålunda konstatera, att goda möjligheter f inns för torped

insats på stora avstånd, el v s avstånd överstigande de lätta fartyg<;

enheternas artilleriporte. Därmed iir dock utvecklingen icke full fö lj d. 

I förening med hög fart på lång elistans måste and ra problem be

mästras - f järrstyrning, må_lsö!ming, sprängverkan ,m m. Därj ämte 

skulle en enhetstorped, användbar på alla torpedbestyckade enheter, 

rationalisera hantering och utbildning. 
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Fjärrstyrningen har medfört. a rt l?tng distans är m er betydel sefu ll 
ii n hög fart. Torpedens lcclancle mot måleL är icke beroende av fa rt•>n 
i annan mån ~in ait torpeden un eler a ll a förh ållancien skall vara 1 
sti'111cl att hinna upp m[tl et in om mi'dområdet. L <"lllg eli stans kriive 
dä remot elcll cclnin g- av hög kl ass . 

::vi å lsökni ngen komplettera r f j ii rrslyrn ingen och få r el en största h .. : 
tycki sen i dc fall skjutan de fa rtyg sakna r möjlighet a tt k ontinu e rli ~:r 
plo lla mi'tlet - om detta iir en uil;h ell er om skjutande lartygs eld
ledning slås ut i st rid. 

Varje utrymme i torpede n som tages i an språk för maskin - elk 1 
teletekni sk apparatur min skar i sam n1a mån spri ngladdningens stor
lek och l;anske m?lllga gi'mger ii V f:' P d fe k t Lcroemk pi't s p riingiimn c(s 
läge och ini tiering. ])e r torde dock alltid vara möjligt al t inom 53 
cm-torpedens ska l inrymma ti llriicklig last spräng~imne för tola lfö!·
störelse av ett fartygsmåL Enligt förfaltarens mening kommer d~ir v i d 
atomladdningen in i torpedstridsbilclen, lika li'111gsamt och melodisid 
men siikert som pi't sin ticl krutet och cl e bri santa sprangam ncna. 

S PE CI"-/LT ORPEDER. 

53 c :ms torped en har varit och ~i r a lltj ~imt avsedd för insats mol 
stora och tå liga fartygsenheter. Unel er hotet från nukleiira vapen ha 
emcllerticl sådana enheter in om crängre farvatten, elit bl a Öste rsjön 
m~L hänföras, börjat ersättas med Eitta fartygstyper , omfattand..: 
många enheter. Den vanl iga 53 cm :s torpeden har därmed blivit Över
kvalif icerad och föga strid sekonomisk, varför verksamheten nu även 
inriktats på att konstruera mindre to rpedtypcr. 

Särskilt beaktas möjligheterna till effektiv men stridsekonom isk in
sats mot invasion stonnage , vid ub<c'tts jakt och i försvar mot ubåtsjakt
fartyg. 

Den f ramtida invasionsarmadans grup pering och formering unele r 
hot av atombomber ba r ingå ende diskuterats i andra sam manhang·. 
Det torde vii! därför vara möj ligt a tt h ~ir enelast framh åll a att sto r 
spridning tvingar till "p rickskytte" , medan kompakt gruppering inte 
förhindrar el ylikt Torpeden måste fö lj aktligen kunn a ledas antingen 
ända fram ell er ttiminstone till i n~irheten av det utva lda målet, dä r 
i senare fallet må lsökningsapparaturen ö vertager torpedmanövern. 

Vidare kommer invas ionsfa rkostens fart sannolik t att vara hög m en 
möj ligh eterna till undvikande manöver ändock att vara begriinsade 
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1
)edens fart få r därför större be-inom ya r1 e torm en ng. c ·J 

tydelse iin di stansen. 

Uhiit s jakten ut.vecklacles till en ·vetenskap und er \ -C TJ. E ft e rkri gs
t icl en k inneleeknas av ct l. iinnu in tensivare forsknin.gsa rhete a lt ut
veckla metod erna fö1· ubåtsbekämpning och har cl a rv1cl helt naturl igt 
frågan a tt an vända torpeder för detta iinclam ~tl ägnats et t stort in-
tresse. . . " .. , 

O m kring år 1952 torde ledanclc utländ ska mann er hatt mal sokance 
ubåtsj ak l.torpeder klara . Gem ensamt för dessa vo ro pass1vt lyssnande 
hyclroakusti ska spetsar , som l yssn ac~c i s~t v äl djup som ;'3Jcl a o~h v 1cl ar~ 
att cJ e utförd e sokmngen un eler gang l CJrl;e]IJana ]M hestamt el\e1 
varierande djup intill dess m~det infångats i hydro fo nen. 

TUBE R . 

Den kraft, som ligger förborgad i var je enskild toqJed, o~vsett al.;
vänclningsområde, måste utn yttj:t s med omdöm e. Med hansyn t1tl 
stridsekonomien måste från fall t ill fall avgöras torpedm satsens stor
lek. Samtidigt måste tiden, som tå r till förfoga nde för vapen~ns<et s. 
vägas mot elen tid skjutande fartyg befinner sig i stridszonens farllga 
område. Detta talar för att antalet tuber bör svara mot antalet tor
peder på samtliga övervattensfartyg, dä1· omladdnin~· svårlig:n kan 
utföras und er pågående strid . och att detta antal hor var~ sa stort 
som p rakti skt möjliot ;ir. På motsvarande sätt hör ubåten tll lgocl oscs 
möjlighete r at t uta1~ omladd ning försvara sig .mot ubåtsjakt. 

I och m ed f j ~instyrni ng kunna torpeder skjutas ut oberoende av 
blivande torpeclkurs. Uneler de senare år en har därför diskuterat_s e:1 
övergång från rörliga till fasta tuber på jaga re. Fördelarna mecl t ast1. 
t uber äro uppenbara - mindre vikt , mindre utrymme. f~e r. tuber och 
följ aktligen fler torpeder. D~irjämte föreligga goda moJbgh e:er. att 
tillverk a tuber av plast, vi lket gör rlem lätta och korrosJO nsbestal:chg;a. 
Möjligheterna torde chi rutöv er öka att crsiitta skadad maten eJ aven
som att ombestycka ti ll annat alternati v (kaliber och antal) . 

Aven andra tub- och fällningskonst ruktioner ;iro förcm;tl fö r stu-
dier, utredning ell er t illverkning. 
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PERSONAL OCH UTBILDNING. 

Den mänskliga fa ktorn får ej komma i skymundan för den mate

riella. Under utvecklingsarbe tets gång måste därför ständigt prakt is\;::1 

personal- och han teringsproblem beaktas. Det bör t ex vara möjligt 

att till det yttre lik forma torpeder inom samma storleksklass och än 

viktigare synes det vara att h uvudfunktionerna inom torpedskalet i 
möjligaste mån göras enh et liga och dänned antalet specialfunktioner 

begränsas. Med h ~insyn till tjänsten ombord föreslås att nu pågående 

utvecklingsarbeten inriktas efter principen att enelast for torpedma

terielen gemensamma huvudfunktioner klargöras ombord, medan Ö\ 

r iga ~ mer specialbetonade ~ ti llh andahållas i klar g j ort skick från 

basförråd. Därmed begränsas antalet specia lister ombord, t jänste11 

rationali seras och utb ildningen underlättas . 

SAMMANFA T TNING. 

Militär fo rsknings- och fö rsöksverksamhet omgärdas naturligt a\ 

ett högt hemlighetsstängseL Ur ovan tecknat, starkt koncentrerat, san: 

mandrag av å rsber~i tte l se i torpedväsende torde dock framgå att vån 

torpedvapen uneler framsynt och skicklig ledning bef inner sig unclet 
k raftig utveckling. 

F örbättrade trä ffres ultat på utökade elistanser ä ro redan fakta. 

Ytte rligare utvecklingsmöjligheter inom detta område Jigga därtill 

inom nära räckh åll , va rigenom takt iska önskemål kunna tillgodoses 
i än hög1·e grad. 
~ya verksamhetsfält ha beträtts och utvecklingen lovar gott fö r en 

k raftiga re insats mot bl a invas ion och bekämpning av ubåta r . 
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Sjöfarten skuggan av ett framtida krig 

F öredrag av Viccam ·iral Stig H :son-Ericsoll Göteborg inför 

F öreningen Sveriges F/utta de n 10/-1 1961. 

Det kan före falla hopplöst att söka förutse ett framtida !nigs hara!?

tär. Va ri ante rna är all tfö r många: kombin at ionerna, motiven, insats

möjlighete rna likaså . Erfa renb eterna peka r på att krig aldrig bli r sina 

föregångare lik t. Varken krigsöppni ng, str idsmedel, metode r eller av

slutni ng kan in rangeras i "vedertaget bruk". 
Det mest logiska vore därför att lämna alla spe k u la tioner om den 

större ell er min dre sannolikheten av olika krigs former åt sidan. Det 

skull e ha till följ d. at t vår för sva rsmakt borde byggas upp efter prin
cipen "allväcle rsförsvar", en mili tär avvägning av olika st ridsmedel , 

avseeld at t sva ra mot a ll a hinkbara fa ll. Ingen tyngdpunkt skulle läggas 

exempelvis på lu ft för svar eller invas ionsförsvar ~ med eftersättande 

av andra försvarsfunktioner. F örsvarets u tveckling skulle imiktas på 

att täcka de lu ckor , som nu finn s, även om det skull e leda ti ll en ut

tunning på andra håll. Man skulle alltid ha "något" att komma med, 

hur än läget gestaltar sig. 
J ag bortser f rån länder, som tillhör fö rsvarsalli anser (såsom 

N A T O), inom vilken en viss fo nn av "arbetsfördelning" kan utöva 

starkt inflytande på de enskilda staternas fö rpliktelser och försva rs

organi sationer. Man kan räkna med, att en sådan fördelning av upp

gifterna ytterst syftar till att göra blocket i dess helhet motstånds

kra ft igt i all a s ituationer. Vissa stater tar på sig vedergällningsupp

gifter , andra lägger tyngdpunkten på strängt lokala uppgifte r av

sedda att lösas med speciell t utformade stridskrafter, exempelvis 

vad som erfordras för försvaret av Östersjöinloppen. Lägger man 

ihop komponenterna, bilda r de som helhet ett "all vädersfö rsvar". 

För en ensam alliansf ri småstat ter sig problemet svårare. Måste man 

inte hä r ta r isker och koncentrera sig på att kunna avvä rja vissa 

angreppsformer till förfå ng för andra? Svaret ä r av väsentl ig bety

delse för vår fö rsvarsfråga i dess belhet liksom för delproblemet att 

skydela sjöfa rten. 
E n blick på tiden ef ter det första världsk riget f ramkalla r bilden av 

det tota la hriget som det mest sannolika. Man talade så småningom 

22 



316 

om r isken för ett and ra värld skrig . E ndast Hitler trodde, a tt han gl
nom hot, s k skydel singripanden och poli saktioner skull e kunna vinn,t 
sina mål på mindre kostsamma v~iga L l\'i" an kan sbll a sig följ and,. 
frågor som tankeexperiment: Skul le H itler ha tag it risken av ett 
andra vä rldskrig, om han också måst kalkylera med ett total k~irn
vapenkrig? Och : Skull e de alli erade ha t illgripi t k:i rn vapen. om J-:li tie r 
tag it ri sken ? För egen del tror jag in te att det blivit ett andra viirlcl s
k rig, om båda sidor den gill1 gen hade balan serat va randra med kä rn 
vapen . När ett nytt värl dskrig likväl blev ett fa ktum. befästes upp 
fattn ingen att krig i vår tid iir detsamma som totalt k rig. 

Den chockartade reaktionen av atomvapnens in fö rlivande i b~(lL 
uSA :s och Sov jets a rsenaler dom inerade 50-ta lets di sku ssioner . Den 
gav fo rm åt en ."allt-ell er-ingenting''-a ttitycl, som inn ebar att bortom 
det kalla kriget fanns ingenting ann at iin det totala kriget . Man be
d rev poli ti k mot bakgru nden av hotande vapensk ramm el. som kundl 
leda till ett plötsligt och hänsynslöst knock-out-slag med alla typer 
av vapen, inklu sive kiirnladclninga r, biologiska och kemi ska st ri ds 
medel - en överväldigande, enk el teo ri . 

D et var emellertid redan di't up penbart att mell an det latenta . kalla 
k riget och det totala, bl ixt lika kärn va penkriget en hel rad av mell an 
fo rmer kunde tänkas , åtm instone teo retiskt. l\11 en man ville inte er
känna eller tro på sådan a "mildare". krigsform er i p raktiken. l var je 
fall r äknade man med att de skull e snabbt u tveckl a sig mot ett totalt 
k rig. Koreakriget kom emellel-ticl denna y tterlighetern as teori att vad:
la. O li ka s lags krig och revolte t- med eller utan ' 'ombud'' fr ån stor · 
maktsgru pperna har sedan dess å rli gen rul la ts upp fö r vå ra ögon. 

Alltmer börj a man fråga sig- dels om en krigsmakt. uppbyggd hu
vud sakligen fö r totalt krig, verkligen skull e kunn a h em ~i st ra ii ven ett 
beo-ränsat kri u dels om en kri ob·sm:tk t i första haml avseeld att st i't b b' < 

rvckcn i ett hår t 1nen kort inledningsskede har den uthållighet som 
];rävs, därest krigsöppningen sker på ann at sä tt och kriget blir långt 
H ar man inte satsat så hårt på det kall a och totala krigets vapen att 
föga återstår för krigsformer på den mellanliggande skalan ? Om man 
avsagt sig mö jligheten t ill sjöfar tsskydcl, ch rför att det måhända ink 
blir någon nämndvärd sjöfart unele r ett ko r t k ~i rn vapenkrig, hur skall 
man då k lara situationen om kriget f~tr en annan knaktär' 

T ill de ändrade signalerna bid ra r många fa ktorer , e:-; empelvis det 
fö rh ållandet att Jagren a v L irnlaclcln inga r fyllts i en ut sträckning, som 
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räcker til l för a tt ta död på det mesta som f inn s inom. sto rmaktsgT~i n
serna. Vedergäll ningsstyrkan ~i r t i 11 r ii ck ligt stor p~t båda sidor för att 
ve rka som en sta rkt avhålland e faktor. l\11 an kan chrför nu bnka på 
andra fo rmer av krig, sådana som in te nöd v;indigtvis måste innebiira 
mänsklighetens tota la förintelse . D essutom ii r det så, att inget stor
maktsblock i f ramtid en komm er att kunna nå sina sy ft en med ett 
totalt hig. Det iir allt för irra ti onelh och allt för ri skahelt l or att av
siktligt t ill gripas . A lla ansträngningar måste med andra ord s ~ittas 
in föt- att fö rhin dra en "olycka '' . en oavs ik tlig utveckling, som skull e 
kunna leda till ett totalt kä rn vapenkrig. F rämst bland dessa ansträng
ningar står ett effektivare sys tem för fr edliga underh and li nga r. ·v ida re 
kr ä vs begränsninga r a v va r j e vapenkonflikt till syft e såväl som geo
gt-a fisk utbredning och medel. F ör att ~t s ta clkomma detta fordras för 
sva rsmakter lämpa de inte blott för tota lt krig ell er för v iss typ av 
begrii nsat krig, utan ~i ven med anpassningsmöj ligheter, som täcker 
tänkbara former av aggress ion. iiven vå ld fö rande på neutraliteten, nä.r 
det rö t- sig om ett alliansf ri tt land. Det r ;\ der knappast n[tgra tv ivel 
om a t t sjökommu nikation erna under sådana förh åll anden komm er 
att spela en ro ll av utomordentlig betydelse. Den som iinnu tv ivla r på 
dett a bör ta sig en t itt på facklitteratu r och marinkalendrar , särsk il t 
li storna över olika slag av transportfartyg och stridskrafte r för sjö
fartsskydeL De fö reter en bild av kraft igt stigande stapla r Mcle r ela
tivt och nomin ell t. 

Niir man se r ti ll baka på vad som hänt seelan So vj et ingrep mot 
Tjeckoslovakiet 1948 - Berlinblockael en bö rj ade samrnaår - erinrar 
sig revolten i Östtyskland J 953 och el en ungerska res n ingen 1956, 
mttste man erkänna . att S<tJtn olikh etcn tala r fö r at t nya ];onflikts itu a~ 

tioner i Euro]Ja kommer att få högst oklara fo rm er. I va rj e fall kan 
cle inte lösas av ett totalt krig. K m-eakriget ha r hit till s anse tts va ra. elen 
Övre g ränsen fö r vad man kan kalla ett begr;in sa t krig. De inbÖrLles
krig av olika slag. som. pågå tt uneler 50-talet och a lltj ~im t p~tgå r i olik a 
dela r a v v;i r l den, mer eller mindre stöttade av '' utomstående", ha r 
all a haft och har sin egenart och - dessb;ittre - det begl-;insa cl e 
krigets karakLi r. ' 'Tryck-på- knappen"-kriget är det ultima ra tio, som 
det ii r mänsk lighetens plikt -- det kan inte nog många gånger upp
repas - att med a ll a tänkba ra medel fö rhindra . S i v is pacem, para 
bellum (om clu v ill fred, ru sta till krig - Vegetius) . Bland medl en 
ä t- därför - i skuggan· av terrm-balansen - pro pr imo: ett aktivt 
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försvar lämpat för olika fo rm er av begränsat krig samt pro secund": 

passiva skyddså tgärder, som medger att stö rsta mö j liga del a v l and et~ 

befo lkning och nyttie·heter kan "överleva ' ' ett totalt krios verknino··1•· 
'-' b b ( l. 

Detta måste va ra möjligt åtm instone uneler några clar, el v s cl<"n t1 1 

det sku ll e ta för statsmittmen att komma underfund med nöclv~in cl t • _ ,.., 

beten att stoppa kriget. Om cle inte gör det, är det liktydigt medmän sk

lighetens och vår kulturs undergång. Tag ä r emellertid som så måno·1 

andra, tillrii.ckligt myck et optimist föt~ att inte tro på ~!etta Ragnar(~ .. 
En amer ikansk statli g kommittct ) räknar (1960) med följande r1 

type r av framtida konf likter (bgg märke till ordvalet ) : 

a ) intens ifiering av den po liti skt-ekonomi ska konflikt (kall a kr i

g et) som n u pågå r, 

b) clet spektmm av begränsade krig, som vi får vara beredda p.t 

vicl varje tidpunkt som fienden kan välja. 

c) den mera a vlägsna möjligh eten av ett a llm ~i nt k ~i rnvapenhig· 

Jag anser att fö ljande uttalande till Marinplan 60 (maj 1959) ha•· 

vunnit i styrka sedan det gjordes. 

"Vid försvarsdiskussionen 1957 var ett av huvudmotiven fö r a\

v~igningen mellan försvarsgrenarna , och särskilt marinens r educering. 

att ett kommande krig skulle få ett häftigt inledningsskede och hit 

kort. I den internationella försvarsdebatten och i offentliga uttalanden 

av ledande personer i båda stormaktsblocken kan sedan något år till

baka konstateras en omsvängning i uppfattningen om sannolika krig~ 

handlingars inledning och fö rlopp. -- - Som en följd härav hi \ 

das nu allmiint, att kommande krig troligen blir av längre varaktigh et. 

- - - Krigsriskerna bedöms numera i ökande grad samman

hänga med riskerna för begTiinsade krig. Begränsningen kan avse s:t

väl krigsmål och krigföringsformer som geografisk utbredning. " 

Uttalandet avslutas med att unelerstryka nödvändigheten av att vå·t 

försvar utformas så, att det kan möta olika former av fi entlig aggTc~ 

sion. Marinen får inte som en svag länk unelergräva totalförsvarets 

styrka och uthållighet. Härtill är endast att foga att elen måls~ittnin g , 

som statsmakterna antog 1948 och bekräftade 1958, och som all tj ämt 

har giltighet, i alla avseenden är utgångspunkt för detta resonemanl! · 

~) Maritime Research Advisory Committee (1960). 
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Den uppfattning som återspegla s i Tvlarinplan 60 kan betraktas som 

svar på frågan om nödvändigheten av ett "allviiclersförsva r" . Ett " luck

fö rsv ar" är otänkbart för en alliansfri sta t. I å rets "Report on De

fence" uttalar elen brittiske försva rsmini stern bl a : ,._ - - - en för

svarspolitik, som tar stor hänsyn till ekonomiseringen av tillgängliga 

resurser och som inom sig inte rymmer något aggressivt hot. måste 

grundas på förmågan att snabbt och med precision kunna siittas in 

mot alla former av an fa ll. " Den brittiska marinens procentuella andel 

i försvarskostnaderna ökar alltjämt och iir omkring dubbelt så stor 

som elen svenska . 

H~ir finns an ledning att staun a iniör några allmänna refl exionet

kring sjöfa rten som länk i totalförsvaret. U tan tvivel kommer kom

munikationerna till sjöss att få största betydelse vid alla de t re krig

förings form er, som nyss angivit s. U nel er ett kärnvapenskede måste 

handelsfartygen för att "överleva" hålla sig till sjöss, rörliga och 

väl spridda. Inledningsanfall en (högst "några veckor") kommer san

nolikt att huvudsakligen insättas mot landmåL S jöfarten kan där

för betraktas som ett sekundärt mål i detta skede, men elen kommer 

att indirekt drabbas genom förstörda hamnar, bränslelager, varv och 

även förl uster av servicepersonal. Nian kan räkna med att omkring 

50- 75 7o (enligt en del käll or 90 7o) av handelsfartygen skall klara 

sig. Med hänsyn till de kvarvarande, av kärnvapeninsatsen i hög grad 

begränsade resurserna till lanels räknar man ctirför inte med någon 

tonnagebrist i efterföljande skede. Värre ter det sig ifråga om de 

stora och viktiga hamnarna och däri från utgående lanclkommunika

tioner. För att handelsfartyg överhuvudtaget skall kunna lasta och 

lossa inom kustområden - svenska ell er utländska - som utsatts för 

atomvapenbekämpning, krävs s~ir s ki l da anordningar, som medger stor 

utspridning och va rornas förflyttning direkt ''över stranden". Hänsyn 

måste också tas till att vissa vattenområden uneler korta re tid kan 

vara radiakbelagda och därför otillgängliga. Även om det " förgiftade" 

vattnet fort å ter blir farbart kvars tår risken betyd ligt bngre på last

platser längs str~inderna. 

Den nyss nämnda kommitten uttalar, att handelsf lottan i händelse 

av a ll mänt l(ärnvapenkrig kommer a tt spela en vital roll vid räddnings

arbete, rehabi litering och återuppbyggn ad . Sannolikt kommer elen att 

fö rbli det minst skadade transportmed let. Man pekar här på något 

mycket väsentligt, nämligen fö rh å ll and ena nii rmast ef teT ett vätebomb-
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krig. det må va ra ef ter krigets slut ell er. än sannolika re. sedan dl 
Övergått till s k ryggbru tet krig med vad som kan åte rstå a v m~t !) 
niskor och konventi onell a vapen. 

·u bå ta r för handelsk rig m åste beritknas vara utplacerade före hig::
utbrottet, dels fö r a tt de inte ska ll ut sä ttas för onorm alt sto ra riskt" 
i baserna. dels fö r att omedelbart kunn a angripa sjöfa rten . Efte r et 
inledande atombombskede m[tsle dock ubåtarna räkna med a vsev:ir• 
fö rsämrad service i egna basn och redu cerade mö jligheter ti ll vapen 
komplettering . D eras verk samma operat ionstid skull e så ledes gansk, 
has tigt ebba ut. Fö r a tt möta denn a svaghet är det uppenbart , a tt stor 
makterna nu skapar rörliga se rvi ceorgan genom olika slag a v trän g·
fa rtyg. D et :ir in te osannolikt att ä ven ubåtar iir på v:ig att utnyttj a,; 
som fö rråds- och depåfartyg. lEirmecl ä r man också inne pit möjlig
hete rna a tt utnyttj a ubåtar för transporte r av olika slag . j\nnu se: 
det dock ut som om vi skull e få vänta relat ivt li:inge , innan hanelek 
f lottan kan finna det ekonomiskt möjligt att utnyttj a dem i fr edsti d 
Det ä r möjlig t att exempelvis en exploatering av A laskas olj ef;ii· 
skulle kunn a gö ra ubåtar lönsamma för transporter av olj a till nor r;, 
Europa un eler N ordpolsisa rna. 

D e former som det begränsade krige t kan tänkas ta i f ramtiden ;i t 
många och mycket svårbedömda. Den allt överskuggande f rågan :i r 
emell erti d , om kiirnvapen kommer at t användas och i så fall av vilken 
typ, hur många och mot vilka m å l. Det förhå ll andet att de hi tti ll s ut
kämpade, begränsade krigen inte mecifört utnyttjancie av kärn laddni ng · 
ar innebär ingalunda någon säkerh et för att så in te sker i framt ida be
g ränsade kri g. Anspråk p~t att kunna tygla ett begr ä nsat krig fr[lll 
utveckling mot ett tota lt genom at t anv~inda a tomvapen endast m ul 
m ili tära må l strand ar sannolik t på sv ~trigheten att definiera sådan a 
mål, dit en stor del av indu str in , kommunikat ionerna och kraftverk en 
mycket v;i[ kan räknas. 

Även i beg r~insacl e krig komm er sjö fa rten säkerligen att utsätta. 
för anfall , främst inom farvatten i nä rh eten av det aktuell a opera
t ionsom rådet. M inor, flyg och ubåtar ;ir, alltefter fö rutsättningarna 
de sannolikaste anfall smedlen. E rfarenheterna från K oreakriget visa r 
att sä rskilt minkriget kan bereda sjötranspo rterna a llvarliga svårig 
h eter. Förf lyttningen av FN-trupperna till vVousan fö rsenades en 
vecka, medan alla tillgängliga resurser utnyttj ades för minsvepning·. 
Minornas defensiva karaktär och möjligheten att higga ut dem var 
som helst med hj ~ilp av fl yg och ubåtar gö r dem särskil t lämpli ga vid 
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" bulvank rig" och nä r någon vill komma åt handelssjöfarten u tan 
att synas. . 

Redan dessa a ll männa och kortia!.lacie synpunkte r ger ett mtryck 
av en öv erväldigande mängel poli tiska, ekonomiska och tekniska vari
anter av krig och dess fö lj clve1·kningar. D e m åste systemat iseras, jiim
föras och v;igas mot va randra, innan någ ra milibra bes lu t kan fa ttas . 
I praktiskt taget samtliga fall kommer betydelsen av kommm:ikatio
nerna högt på prioritetsli stan, inte minst sjötransporterna . Det tordra 
på vetenskapliga grunder utförda studier av dessa proble1~1. Såclana 
har också utförts ell er igångsatts i de fl esta storre stater hksom ho 
oss. De ta r lång ti d och kr~iv e r en oerhörd a rbets in sats av a ll a slags 
special ister, som måste ha ti ll gång till elen moderna vetenskape:1s ma
skinell a mö jligheter för a tt i\staclkomma analyser och sannollkh ets
beräkningar. D et gå r inte att i å fram fullsbncli ga lösningar inom 
några m ånader ell e r ens år. Vi får räkna med en stä~1d i gt fortg~teJ~?e 
studieverksamhet. Men beslu t måste ändock kunna tattas unelan ior 
undan, grundade på uppnåelda resultat och det in tui tiva bedömande, 
som sakkunniga och erfarna chefer m~ts t e lägga i vågskålen . Den 
sista och a vgörande instan sen för de fö rslag . som framLiggs för stats
makterna skall va ra ön i l'l'lili t;irl eclningen. 

* 

J ag överg~u· t i Il några aktu ell a fakto rer . som ö var in flytande på 
möjligheten att bereda sjöfarten s/tydd 'i ett framtida krig. Mina syn
punkter bör ses mot bakgrunden av den prov karta med kri gsva rianter, 
som nyss skisserats. 

Rörlighetens och fm·tens betydelse 

Generell t sett spelar rörligh et och fa rt alltmer betydelse inom snar t 
sagt all a mänsk li ga verksamh etsområden. Variationsmöj ligheterna vid 
valet av fä rdväg till sjöss ;(r hur många som helst, och "vägarna" 
m edger en obegränsad individ uell rö rlighet för " undvikande man
övrar' ' -- en clubbel 1·ö rligh et. Betydelsen av de tta passiva skyeld 
hänger samman med de moderna vapnens olika grad av tr~iffsäkerhet . 
Fjärrobotar, exempelvi s, har så stor spridning att de knappast lämpar 
sig för bekämpning av fartyg till sjöss, även om de skulle ha kärn-
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laddning. I sjöfartskriget blir deras fr:imsta må l hamnar med be

tydande geografisk utstriickning. 

Försvarsanordningar, passiva som aktiva, sy fta r främst till att fö r

hindra krig genom att klargöra inte bara krigets meningslöshet över

huvudtaget, utan framförall t att det inte kommer att bli lönsamt. Det 

är väsentligt mycket svå rare att i förväg räkna ut och garantera re

sultatet av ett anfall om motståndaren ä r rörlig- än om han är låst 

t ill väl kända platser med lika väl kända fö rsvarsanorcln ingar. H ar 

elen anfallande att ta hänsyn till rörliga , lätt omgrupperade fö rsvars-· 

krafter med ett väl utvecklat och förberett transportsystem , cl~ir sj ö

vägarna utnyttjas hundraprocentigt, krävs så stor täckn ing för ovän 

tade motåtgärcle1·, att insatsen kan överstiga vad han rimligen kan 

avse för att nå sina mål. Ifråga om kommuni kat ionssystemen gä ll er 

att landsvägar, järnvägar, kraftstationer och broar iir avsev~i rt mycket 

mer sårbara än vatten- och luftvägar. P å havet och i luften är ingen 

bunden ti ll en bestämd väg. Framdrivningsk raften fi nns i varje trans

portenhet M in spärrar, ballongspärrar och and ra hinder av olika slag 

kan i allmänhet etableras bara på en bråkdel av ti llgängliga "tran s

portvägar". Det är uppenbart, att värdet av sjötranspo rter av all a sla."' 

har relativt sett i hög grad stigit mot bakgrund av de stridsmedel , 

som nu undan för unelan introduceras. 

Även fartens betydelse ha r ökat. Detta gäller såviil tidsvinsten vi d 

exempelvis sto rmaktsing ripanden i begränsade konflikter som möj lig

heten att undgå anfall. Ett begr~insat krig kan mycket väl bli en kap p

löpning med ticl en för att evaku er;J. människor, landsiitta styrkor och 

förse dessa med erford erlig materiel. M an anser t ex att de stora 30 

knops passagerarfartygen kommer att spela en stor roll, inte minst 

om det sku lle bli ett tota lt krig. De marina experterna laborerar med 

önskemål om 40 knop, trots att sådana fa rtyg ännu inte kan bedömas 

bli ekonomiskt b~irkraft iga i fred. Lägsta acceptabla fart i framt iclen 

bedöms vara 20 knop , när det gäller att undgå eller manövrera sig 

f ri anfall svapen av olika slag. Den genomsnittliga farten på moderna 

handelsfartyg ligger nu omkring 17 knop. I f lera hinder betalas sub

s idier till rederierna i proportion ti ll de fa rter som kan presteras. 

Även om tiden än nu inte är mogen för att insätta s k markeffekt

farkoster och bärplanbåtar i lasttrafik ha r vi all anlednincr att nära 
b 

stuelera deras utveckling. Med farter , som håller sig mellan 80 och 

100 knop, förbrukar de hiilften så mycket en ergi som ett vanligt far-
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tyg. Amerikanarna beräknar att atomdrivna handelsfartyg skall bl i. 

konkurrenskraftiga i slutet av 60-talet bl a tack vare sin höga fart. 

Transporterna s igångsättningsmom ent och snabbhet är emellertid 

beroend e inte endast av far tygens fart . :Möj ligh eterna till korta i

och urlastn ingar är av minst lika stor betydelse. Kortast möjliga uppe

håll i hamn ell er v id st rändern a måste eftersträvas. Fa rtygens egna 

lyftanordningar, möjligheter att köra fordon direkt Över landgångar, 

tillgång på elkraft, ja även fa rtygens skrov konstruktion, allt kan väl 

ti llrättalagt bid ra ti ll att minska i- och urlastningstiderna. 8 timmar 

är en riktsiffra , som en ligt utl ändsk experti s bör efterstävas. :Man 

räknar också med att en strängt genomförd mekanisering av ut·last

ningsmetoclerna skall r educera kravet på mänsklig kraft ända upp 

ti ll 80 %. 
Möjligh eterna att u tnyttja vä l rustade hamn ar komm er att minska . 

Fasta anordningar med en koncentrerad anhopning av krigsviktiga 

fö rsörjningsmedel blir akttraktiva mål och sabotageobjekt Rö rlighe

ten måste ti ll ämpas även inom elen statiska del en av transportsys temet. 

I USA har man skapat begreppet "over the beach ", som in nebär att 

lastningen skall kunna ske i små fis kehamnar och på vilken strand 

som helst, helst utan h jälp av pråmar. Ur skyeldssynpunkt kan det bli 

nödvändigt att byta platser, innan fartygen h rdiglastats ell er tömts. 

Landtransportproblemet begränsar det fria valet av sådana platser. 

Därför är det oundgängligen nödvändigt att terränggående lastfordon 

finns tillgängliga för vidaretransporter, liksom f lyttbara olj eledninga r. 

Ur militär synpunkt är sjö- och lufttransporter sä rskilt betydelse

fulla för de stora sjömakterna , som in te kan bemästra större eller 

mindre konflikter utan en perfekt transportorganisation -- rörlighe

tens fundament. Men även vi har all anledning att se verkligheten i 

ögonen. Vi kom mer inte att kunna klara en längre konfl iktsituation 

utan t ill försel sjövägen och inte hell er verkliga anfall utan sto r rör

ligh et ti ll lands, i lu ften och till sjöss. När det gäll er import av krigs

viktiga förnödenheter är jag fullt medveten om, att det första nåls

Ögat h~inger samman med politiska konstellationer och handelspolitiska 

Överenskommelser. M en dessa må bli aldrig så fr amgångsrika, vi fåt

ändock ingenting ut av det hela, om vi inte kl arar de andra nålsögo

nen också, näm ligen transporterna, fö rst till s jöss, så in "over the 

beach" och slu tligen distribut ionen inom landet. 

En andra anledning att noga följ a utvecklingen på detta område 
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är att vi kan bli utsatta för <Infall genom SJOmvasiOn. a v en motst :tt•

dare. som förse tt sig med all a de nämnda anord ninga rna. Är vi bL

redda a tt möta ett snabbt och eff ektivt anfall var som helst på V<t r 

långa kust, inte bara på vissa särskilt ut sa tta platse r ? V i måste föru t 

sä tta att l1 ans ur lastningsano rdningar medger mycket snabb lands:iu 

ning a v stora mängder stridsvagna r. fordon och trupp var som hels• 

S tater, som Övar ett dominerande inflytande på va let av hanekisfar 

tygs type r och deras utm stande. har stora möjligh ete r att ti llgodos,· 

de militära behoven redan i f redstid. D et ges rikliga tilli iiil en att gor;, 

iakttagelser och dra slutsatser rörande till synes fredliga handelsfa r

tygs användbarhet för olika uppdrag i krig. 

Vårt land kan inte hå lla sig med en försvarsmakt , som kan va r .. 

sta r k i alla väderstreck på en gång. Vi måste kunna fl y t ta de väsen t

ligasie delarna av våra begränsad e resu rser till de gräns- och kuston t

råelen som blir aktuella. De loka la anordninga r, som måste finnas fi !r 

a tt stridskrafterna skall kunna taktisk t utnyttjas inom aktuella om

råden måste vara utbyggda i fred. V i kan inte räkna med någ·on ti (k 

frist för sådana åtgärder . Sett r ent teo retiskt kunde man t'än ka si • 

att hå ll a i högsta ledningens hand alla de föd,and, som behövdes i ö7 

bemanning av i förv~ig iorclningställcla försvarssbllningar för at t , 

en given situation sända ut dem i de aktuella r iktningarna. De ich · 

aktuella försvarsanordningarna lämnad es tomma ell er sva()'t beman 
b 

nacle. I verkligheten är probl emet mycket mer komplicerat än så, men 

det ge1· ett begrepp om el en strategiska rörligh eten och dess betydelse 

s~i rski l t för ett relativt vidsträckt land med mycket hegr~insade res u r 

se r. De största problem en ligge r in om komm uriikationssektorn; ingen 

vet om det som från början inte finns på plats någonsin kan föras el it 

För marinen närmar sig praktiken det skisserade teoretiska reson e

manget. S jötriclskrafterna är tyv~irr så begränsade att försvarsl ed 

ningen i varj e situation kommer att stå in för valet att bestämma inom 

vilka farvatt en och kustom råden en kraftsam_l ing skall äga rum. Övrig;, 

områden mås te lämnas praktiskt taget utan försvar till sjöss. Den 

erforderliga delen av marin ens kustbaserade förband, kustbatteri er 

och sp~irrar av olika slag liksom bas- och serviceanordningar för fl ot · 

tan, hör till de fasta delar. som måste finnas Lirdigställcla, inom oli ka 

kustområden. :Huruvida a l1 a behöver vara bemannade i full utsträck

ning i varj e tänkbar situation är liksom för armen en fråga om be

redskapslo·a v, personaltillgång och ekonomi . 
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För flygvap net presenterar sig i sto rt sett liknande problem. Dess 

rö rlighet och möj ligh eter till snabba insatser i olika riktningar bhr 

dock med allt korta re f lygticler mer och mer heroende av basanord 

ningar inom aktu ella om råden. 
Rörligh eten iir mecl andra ord ett ga nska relat ivt begrepp. Men 

inte desto mindre kommer den att spela en mycket vikti g roll i ett 

framtida krig. Med en paradox kan man uttrycka det så . att c11dast 

sådana f asta auO?-dnill(j01' !?a11 godtas, som har till uppyift att garali 

tera rörligh eten. 
Det fa ller av sig självt. a tt all a slag av transportmedel uneler så

dana omständigh eter kommer att få största betydelse. Jag ä r Över

tygael om, att detta inte minst gä ller handelsfartygen. Tillräc~J igt~pp

märksamhet ägnas inte denna del av totalforsvaret Tvtvel pa moJhg

heterna att framföra sjötransporter dominerad e uneler brytningsåren 

på 50-talet. • u har sikten klarnat. D et är inte bara möjligt att ~ l?clcla 

sjöfart och andra sjöt ransporter, det i1r ett abso lu t vJi lkor tor att 

kunna fö ra ett rörl igt försvar und er längre tid , uneler mer an ett s k 

inleclnin o·sskecle . I propositioner och andra sammanhang har det för

tänktsan~t talats om behovet a v "smidig anpassning'' . j.\ven i årets 

britti ska "v itbok" siigs att "utvecklings linj er och avvägningsf rågor 

måste kontinuerligt omprövas" . Det är enligt min uppfattning nöd

vändigt att, mot bakgrund av elen tekniska utveckling som skett un

der de senaste åt-en och det ökade kravet på rörligh et, nu lägga stör re 

vikt v id skyddet av våra sjövägar än vad man tidigare ansåg sig ha 

an ledning till. Dessa åtgärd er ankomm er i f rämsta rummet på för 

svarsfunktioner, som fa ller inom marin ens och flygvapn ets verksam

hetsom råelen. 

Sälm-het f'ill sjöss. 

Jag har pekat på rörlighetens och fart ens betydelse när det giiller 

"det andra nålsögat" . Det är på sin plats att också nämna något om 

säkerh eten till sjöss i övrigt. 
I många !'trhunclraden har konvojsystemet domin erat sjöfartsskyddet 

trots att teoretiker och and ra " förstås igpåare'' under pauserna mellan 

krigen slungat ut sitt anatema mot metoden. A lla brelomar från för sta 

värld skrigets konvojsystem ignorerades i början av andra v~irlclskri

get. D etta ledde till att fö rluste rna så när bringat A lbion i hige rvall. 

Den som skall jaga en tiger går knappast run t och letar efter den i 
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djungeln ; han klättrar upp i ett t r ~id vid vattenstiill et el ler siitter si" 
o l - t--

pa e e tnntens rygg med ett bra gevär inom rä ckh ålL Även uneler ancl q 

världskriget blev det till slut konvojsystem et, som vann slaget orn 

Atlanten mot anfallande ubåtar och flygstridskrafter. 

~ågra siffror kan belysa vad som hände. U båtarna åstad kom när;l 

70 % av sänkningarna. Inom konvojerna var förlusterna häl ften s;'i 

s tora, som för ensamgående fartyg. Vid de tillbilen då man sökte 

sp rida handelsfartygen för att undgå ubåtarna steg för lustsiffrorn;1 

katastrofalt. Av de fartyg, som sänktes genom minor och flygstrids

k~·afte~-, giCk 2/3 ensamma. Under hela kriget förbl ev konvojerna ock 

sa dc larhgaste avtappningsställena för det tyska ubå tsbeståndet Uba

tarna drog sig mot slutet av kriget för att anfalla handelsfartyg 

konvoJ . De nskeracle att aldrig komma tillbaka hem och deras in di

viduella sänkningssiffror sjönk. 

Hur komm er l~onvoj systemet att te sig i ett framtida krig? Ubå

tarnas antal. och tarter har ökats, likaså vapnens räckvidd och preci 

S JOn . Men, aven handelsfartygens farter har ökat. Man kan förutsät ta 

att flera av dem kommer att utrustas med anläggningar för inlyss-· 

nmg av ubåtar och med antiubåtsvapen, kanske även målsökande tor

peder, lätta att "tippa" i s jön från däck. Det är inte osannolikt a tt 

viktiga fartyg bereds möjlighet att medföra bemannade eller rad io

styrda helikoptrar för antiubåtsinsatser. 

_ ~n analys av konvojsystemet tala r alltjämt för denna skyclcl smeto(i 

~fraga om konventionella vapen. Det förefaller som om fackmännen 

I c.l.e stor~ atlan~makterna vore ense om detta. Samtidigt påtalas mer! 

skar~a nocl:ancl1~he~en av att handelsfartygens och därmed konvoj er 
nas tarter okas till memot 20 knop. 

Ehuru f järrobotar är mindre sannolika anfa ll svapen är det inte utl 

slutet att konventionellt flyg med raketer och attackrobotar kan iH

:~i ttas mot konvoj erna. Möjligheterna att skydela dem för sådana an·

tall b: ro:- P~ effekten av de eskorterande fartygens Ju f tv ä m ( robotar\ 

och pa tillgangen av skyclclancle flyg. Av väsentlig betydelse är ocksa 

handelsfa.~·tygens egen bestyckning med luftvärnspjäser. Inför hotet 

av att motas av luftvärnsrobotar och effektivt luftvärnsaiiiller i iir 

cl e~ mest sannolikt att attackerande flyg söker sig till områden , cl iir 

sto rre utclelnmg kan väntas ~in mot för svarade fritt manövrerande 
fartyg t i Il s j ö ss. ' 

S j_öfartsskycld utövat av eskorterande fartyg är med andra ord 

fo rt farand e aktuellt o el: kommer att så förbli under lång tid framöver. 
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Detta fö rhå llande illu st reras bäst a v att i v ä ridens flottor f n byggs 

och planera s omkring 150 nya frega tter ell er 1/4 av det totala bygg

beståndet. Det tota la antalet f regatter är i stigande. I medeltal utg jorde 

fregatterna l 940 omkring l O % a v antalet övervattensfartyg (bortsett 

från mindre enh eter ) . 1950 hade denna siffra stigit till 25 och nu upp

går el en till närma re 40 o/o . De största fregattbestånd en f inns i länder . 

som är sä1·skilt beroende av sina sjöförbindclser. Högsta siffran är 

över 90% (Canada) och en av de lägsta under 20 '/n (S verige) . lVf a n 

kan inte utesluta möjligheten av att jaktub:ttar komm er att delta i 

eskorttj~inste n. En stor clel a v västerns ubåtsbyggnader ägnas å t denna 

specia !tjänst. 
I cle norska och danska nyss fa sttällcla flottprogramm en ingå r ny 

byggnad av ett antal fregatter . I elen svenska Marinplan 60 har det 

inte funnit s utryn:me för mer än två stycken, av seelda att påbörj as 

först om någ ra å r . 

"N eutralitetsvakt'' till sjöss. 

En speciell fråga, som Sverige numera praktiskt taget ensam ha r 

erfarenheter av, gäller s k neutra litetsvakt till skydel för sjöfarten 

inom territorialvattnet. I två världskrig har svenska stridskrafter fu ll

gjort de skycldsförpliktelser, som tillkommer en neutral stat. Ingri 

panden har också skett och miljardvärden har uneler skyeld av örlogs

fartyg. kustbatterier och flyg slussats fram innan för och genom mi 

neringa r längs våra kuster. Det är sannolikt att territorialvattnet ge

nom internationella överenskommelser i en nära f ramtid kommer at t 

bredelas från nuvarande 3' till 6' . Följelen härav blir ökade möjlig

heter till minskyeld genom de svenska farvattnens ökade breeld men 

också större krav på de Övervakande skyclclsstyrkorna. 

För vårt neutralitetsförsvar till sjöss fordras stridskrafter som kan 

möta bnkbara former av ingripanden från krigförandes sida. Såclana 

stridskrafter måste ha sto r uthållighet. Vapen måste fin nas främst 

mot ubåtar och i andra hand mot Övervattenstriclskra f ter. Moderna 

ubåtar gå r uneler sina operationer praktiskt taget aldrig upp t ill ytan _ 

Detta med för stora k ra v på de bevakande fartygen och deras tekniska 

utrustning. Av de flygande enheterna är det hos oss främst helikopt

rarna , som kan bidra till verksamh eten. Slutligen fordras kontinuerlig 

minsv epning - en verksamh et som kommer att kräva betydande re

surser. om vi skall kunna hålla sjöfarten någo rlunda sJ..:aclelös. 
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u neler ett neutralitetsskede måste fa r tyg ofta visiteras av mili Ltr 
personal. De många variantern a av krigfö ringsmetoder, ill ega l verk
samh et , in f iltration o d . kommer att skiirpa krav en b{td e på visitation L·n 

som så dan och på med len fö r snabbt ingripande av pol isiii r a rt ell , r 
med vapen om så erfordras. ' D etta hör ske på bet ryggand e avst;''tnd 
frå n land. 

D e st ridskrafter, som kan utgöra neutralitetsskyeld ti ll sjöss. ~tr 
fr iim st : 

a ) fregatter. jaga re eller motsva rande hydrofonutrustade far l_\< 
fö r ingripande mot såväl ytstriclsk rafter som ubåta r 

b ) helikoptra r som komplement ti ll ubåtsjaktfartygen och. 

c) mmsvepare. 

Dessutom fordras ku stbatte rie r . bevakningsorga n och spaningsfl ) g 
för Övervak ning av kustfarvattnen samt sä rsk il da organ för sjöfa :- t ~
kontro ll. 

J aktf ly g for d ra s för ingripand e vi el Övedlygn ;nga r a v krigfö rand e~ 
flygp lan oberoende av om det berö r neutrali te tsskyddet ti ll sj ös~ 
eller ej. 

.Av denna korta exemplif iering framgår. att ett f ramtida krig med 
storsta sannolikh et kom me1· att stä ll a stora k rav på el e försvars funk
tioner, som skall f inn as till hand s för att hävda vå r neutralitet. B land 
de känsligaste områdena befinn er sig v;ht ter ritori a lvatten med des,; 
sjötrafik. 

* 

Avslu tningsv is återväneler jag till föred ragets titel: ' 'S iö f::rten 1 
skuggan av ett framtida krig". O m man ser brgrcf'/'CI ,:sjöfart" i 
dess vulasic bcmiirkclsc, låte1· det omfatta all t som har med sjöfarare 
attgöra stora och små fa rt)g av alla slag. handel och f iske,· exp loa 

tenng av havets resurse r: olj a, näringsmedel, kem iska bestån dsdeh r, 

kraft m m, så kan man med riitta tala om en hägrande, l ~mgt ifrån 

utnyttjad värld. Här f inn s oerhörda videler av vita fbckar inte bar;1 

på ytan utan i ännu högre grad uneler denna. Ti ll sammans utgör de 
mte ett, u ta n en mångfald marina imperier av stö rsta betydelse. En
ligt FN :s p rognoser beräknas jordens befo lkning år 2000 - all tså 

om 40 år - uppgå t ill niirmare 6,3 mi ljarder, v ilk et bör jämföras 
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111ect omkring 2,7 år 195 5. Härt ill kommer en ökad specia li sering inom 

de enskilda länd ernas näringsliv som en v iktig konsekvens av de nya 
tul lunionerna. Kraven på varuomflyt tningar ökar och hä rmed kom
mer sjötransporterna iin mer i ramplju set, inte minst i krigs tid då 
landkommunikati onerna kan be6iknas bli sä rskilt ill a åtgångna. 

l ett radioföredrag fö r ett pa r månader seelan påv isade pro fessor 
Borgström el en " koloniali sm i ny marin form' ' som nu bedriv s. Sovjet 

ha r exempelvis redan tillkämpat sig en "s tormaktsställning inom v~irlcls

fisket". 1918 hade Ryss land 130 milj inv ånare, säger Borgst.röm. och 
tog 5/6 av sin f isk från egna inlamlsvatten . ~u har Sov jet 215 milj 
invånare och t:Jr 3/4 av sin f isk f rån de öppna haven. "Flytande ryska 
arbetsstäder blir därför" enligt professorn, "en varelagsföreteelse på 

värld ens oceaner i framtid en". 

Jag ha1· nämnt detta som exempel på hur betydelse full t det ~ir att 

verkligen ägna havet. dess res urser och färdvägar all bnkbar upp
märksamhet såv~il i fred som krig. Vår försvarsmakt skall i första 
hand avpassas för uppgi ft e r, som ät· direkt knutna till S veriges egna 
vatten. Om territo ri alvattengr iinsen flyttas f rån 3' till 6' komm er vå rt 
' 'vattenterritor ium" att mer iin fördubblas. V i få1· emellert id inte glöm
ma att i h ~indelsc av krig kan försva ret av vå ra vatten och handels
fa rtyg många gånge r ske betydligt effektivare utanför än innanför 

sjögränsen . lineler neutralitet är v i för ingripanden hänvisade t ill 
vå rt eget te rri to ri alvatten . U neler krig måste vi i el en utsträckning 
våra. resurser så medger fö rsvara all a vå ra intressen t ill sjöss, och 
samti digt mots;itta oss fiendens. Av lättförklarliga skäl ä r vi hegr~in

sade till att göra detta i oss omgivande ku stfarva tten. 

Det framtida kriget kasta r en betydligt djupare och större skugga 
Över sjö fa rten än vad tidi ga re va rit fa ll et . F rämsta anl edningen här
ti ll ;i r den ökade betydelsen som. sjöfarten med säkerhet kommer att 
få i ett sådant krig . Ingenting bä r bä ttre syn fö r sägen ä n de växan de 
ubåtsflotto rna och de ansträngn ingar som görs fö r att skapa mot
mede l samt bygga fregatte t·. jakt- och esko rtfartyg m m. 

\ven Sveriges försvarsansta lter, lämpad e att uncl erl ~ttta vår sjö fart 

i orostider. måste unelan för unelan för sb rkas . D et inn ebär å tgä rder 
inom alla tre försvarsg renarna. även om det av naturliga skäl främst 

avser marinen . A ndra fun ktioner av totalförsvaret har också del i 
ansvaret för dessa fö rsvarsförberedelser. En rad ännu inte ~ttgärclacl e 

förs lag måste snaras t tas upp i positiv anda . 
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Och till sist: J u bättre vi är beredda att möta kriget, ju mer vi of fr ·t r 
av våra resurser och vå r bekvämligh et i fredstid , desto större bli r ut
sikterna att vi slipper krigets ohyggliga offer och - om det änd11ck 
kommer - desto fler av oss ell er v~tra efterkommande har möjlighet 
att över leva för att bygga upp en ny viir id på spillrorna av elen gamla. 
Vårt ansvar för framt iden ;ir sto rt 1 
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Sveriges handelsbalans och sjöfartsnettot 

Av kapten CL A,E S E DGREN 

Sveriges utveckling t ill ett väl differentierat industriland har bl a 
medfört att vårt handelsutbyte med andra länder uppnått en be
tydande omfattning. Å andra sidan har handeln med främmande 
länder varit en betydelsefull faktor för utvecklingen av vårt närings
liv. V år stora utrikeshandel har möjliggjort ett rationellt utnyttjan
de av våra naturtillgångar. Genom utrikeshandeln har vi kunnat till
g·odogöra oss el en internationella arbetsfördelningens principer. Han
delsförbindelserna har dess u tom givit oss tusentals värdefulla im
pulser för utvecklingen. U tvecklingen av elen svenska utrikeshan
deln uneler en längre tidsperiod kan lämpligen belysas med diagram 
uttryckt i ett och samma penningvärd e. Se D iagram l s. 333. 

Efter kr iget har cle målmedvetna strilvanelena mot en fri världs
handel i viss utsträckning varit framgångsrika. Därjämte har ett 
speciellt handelssamarbete inom olika g rupper av länder gjort s ig 
starkt g~i llande. År 1957 bildade T yskland, Frankrike, Italien och 
Benelux-länderna en tullun ion officiellt kallad EEC eller mera po
pulärt kallad ''De inre Sex" eller "Sexlancl" . Som en direkt följd 
av denna bildade England, Sverige, Danmark, Norge, Schweiz, Öster
rike samt Portugal 1959 ett frihandelsområde kallat EFTA eller 
"De yttre S ju" . Till detta områck ha1· Finland nyligen associerat s ig. 
H ur Sveriges utrikeshandel 1959 procentu ellt fördelad e sig på vissa 
stormarknad er framgår av diag r.1m 2. 

Betydande svensk utriltcslwndc1. 

Sverige ti llhör de länder, som bar elen största utr ikeshandeln per 
innevåna re. Detta gäller både värdemäss igt och kvantitativt. År 1959 
uppgick el en sammanlagda import- och exportkvantiteten till c :a 
48,5 milj ton. varav importen utgjorde 21 ,5 milj ton och exporten 
27 mi lj ton. U trikeshandeln uts lagen per innevitnare var alltså c :a 
6,6 ton. 

23 
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ökande sjö tmnspMtlwpacitet. 

Den ständigt ökande världshandeln tar sig också uttryck i lll 

ständigt ökad transportkapacitet. Sålunda har und er de senaste tru 
tio åren världshandelsfl ottan i det närmaste förel ubbl ats tonnagc
mässigt sett. Den l juli 1960 utgjord e den enligt Lloyds R egister 
niira 130 mi lj bruttoton. S iffran inkluderar den am erikanska resen
flottan. som vid årsski ftet en ligt v issa uppgifter uppgi ck till dry,r.;t 
13 milj bruttoton . enligt andra uppgifter till 14 milj bruttoton . l 't
veckli ngen inom vär ldshand elsf lottan har gått mot all t större fa r
tygstyper och sedan sekelski ftet har medelstorl eken mer än tre
dubblats . Den l juli 1960 uppgick medelstorleken till drygt 3.500 
bruttoton. Motsvarande siffra för den svenska handelsflott an ar 
3.400 bruttoton om inte fartyg under 100 ton medräknas. 

Den svenska handelsf lottans utveckling framgå r av diagram 3. 
Secl an 1919 har handelsf lottan mer iin t redubblats och utgjorde 1 

bö rj an av 1961 drygt 3.8 milj brut toton ell er c :a 2,9 % av vä rl d ~
handelsf lottan. 

.'lföfart ens ehonomis /w betingelser. 

S veriges fö d1ållandevis stora handelsflotta ha r spelat en bety
dande roll för vår ekonomi ska u tveckling. I synnerh et har lin je
sjöfarten varit banbrytande fö r öppnandet av nya marknader. F ör 
att vidga bi lelen av sjöfarten bör i korthet cl e ekonomi ska betingel
serna för denna beröras. 

Ett fartyg under svensk f lagg har mycket större kostnader on 1
-

bord än merparten av s jöfartsnationerna. D en svenska handels fl ot
tan har in te den fö rmånsställ n ing som många andra har i form av 
statligt stöd och statliga skyddsåtgä rder. I S verige får man all t ~.-L 
anpassa sig efter marknadens villkor och gör det också. R edarna 
måste inrikta sig på de typer av fa rtyg . där lönekostnaderna iir L'll 

fö rh åll andevis liten del av de totala kostnaderna och gå in för stora 
enheter eller mera speciali se rade och pe r ton dyrbara fartyg. A tt 
redarna över huvud taget förmått göra detta , be ror på att de un
der krigs- och efterkrigsåren haft en i stort gynnsam kapital fö r
sörjning. Trots sto ra kapitalförluster kunde den svenska ·handels
f lottan tack va re landets intakta varvs indu stri uppnå sin förkr igs-

Diagram l . 
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Källa : Byron för ekonomisk information 

Diagram 2. 

~iges utrikeshandel med stormgrknader.na 1959 . 

Import .....-----~Export 

24,4% EFTA 33.7% 

41 2 Ofo EEC 

Källa : Byrån för ekonomisk information 
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stor lek kor t efter andra v~irld skrigets slut . De except ionellt goda sji ) 

fartskonjunkturerna uneler de första tolv efterkrigsåren kom i hö,_ 

grad de svenska redarna t i Il godo. Förhållandevis goda avskrivnings 

möjligheter g-jorde at t de stora inseglingsöverskotten kun de utnyll 

j as för nyinv es teringar och t o m framtvi ngade sådana invester ingar 

Drist på avskrivningsobjekt skulle medfört, att vinsterna blev n · 

ducerade med hälften ell er mer genom beskattning. Efterkrigstide1' 

har fört med sig en koncentration av rederin~i.ringen i Sverige och 

ett ökat satsand e på elen med större fartyg bedrivna rent in tern a 

tionclla sjöfarten. 
De svenska far tygens andel av importen och exporten av oli k;, 

varuslag avspeglar i viss mån handelsflottans nuva rande struktu 1. 

De svenska fartygens andel i godstrafiken på Sverige utgö r nu me r; 

omkring 40 %. E nelast 30 'lo av vårt tonnage är huvudsakligen en 

gag·erat i trafiken på Sverige. C :a 70 % av f lottan kimtar sina in 

täkter helt ell er i varj e fa ll ti ll större delen från rent utrikesfar l 

vari även ingår malm skeppningarna från N a r vik. 

Bytesbalansens och sjöfartsnettots innebörd. 

Utrikeshandelns och sjöfartens utveckling är icke uppenbar för 

svensken i gemen, som ha r lätt att stanna i sitt jordbundna tän 

kande. I börj an av å ret f ick dock en större grupp människor tillfäll,• 

att bedöma sjöfartens allm ~inna betydelse för vårt land. Dels berät 

tar statsverkspropositionens bilaga l preliminärt om betalningsbalall 

sens utfall för föregåend e kalenderår, dels redovisar K ommersiella 

Meddelanden och Konjunkturinstitutets konjunkturlägesrapporter 

mera definitiva siffror i månaelsskiftet febr/ mars. Handelsbalansens 

saldo utgöres av skillnaden mellan importen och exporten. Differen-

en mellan våra exportintäkter och vårt behov av betalningsmedd 

för importen ut jämnas i det närmaste helt av elen viktiga post, som 

kallas för sjöfartsnettot Sjöfartsnettot är inte att fö rväxla med 

rederinäringens vinst eller födust. Det utgöres i stort sett av de 

inkomster landet tillföres av handelsflottans fraktintäkter i utrike:;

fart efter avdrag av dess utgifter utomlands och med tillägg av ut

ländska fartygs utgi fter i svensk hamn. För att få fram bytesba

lansens saldo belastas handelsbalansen med underskottet från "ö,

r iga tjänster m m" .. 
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Bytesbalansen un eler de senare å ren framgår av n e cl a nst~t cn d 
u ppställn ing . 

Sve riges by tesbalans 1955- 1959. 

(mkr ) 

1955 1956 1957 1958 1959 l 
i 

E x por tvärde l+ 8.9GG + 10.108 l+ 11 .103 + 10. 851 + 11.417 1 
Imp ortvärde - 10.373 11.506 12.647 - 12.317 - 1 2'.44 ~ : 

SjöCa r ts netto + 1.025 + 1.215 + 1.440 + 1.250 l 1.240 T 

Netto av räntor, utdel-
ningar m lll + 90 + 130 + 152 + 152 + 1421 . .... . 

Netto av övriga trans-
a k t ione r1 ) 125 105 182 232 3- Q 

. . . . . . . . . )_ 

Bytesba la nsens saldo 417 158 134 28 0 - 2 

Sföfarten som ccpo rtnäring. 

F ör att få f ram sjöfar tens ställ n ing som cxportn iir ing kan ex
por ten uppdelas på olika va rugrupper på sätt, som nedan skett. 

E x 1oortens jö1·delning på viidigare varuslag. 

(mkr) 

Verkstadsprodukter ( u tom fartyg och bilar ) 
Massa, papper m m . ... .. ... .. ... . . .. . ... . . . . 
Oädla m eta ller ... . .. .. .. . .. . . .... . . . .... .. . . 
T rävaror .. .. . .... ... .. .... . ... . ... . ... . .. . .. . 
Fartyg och båta r .. . . . . . .. . . . . . .. ... ... .. .. . . . . . 
JVra lmer . ......... . . .. ..... .. . .. . .. .. . . . . .. . . . 
Hilar, bussar och bild elar . . . . . . . . . . .. .. . . . . ... . 
L i vsmcclel . ... . ....... .... . . . .. . ... . .. . ... .... . 
K emiska proclukter 
Öniot b 

K iil la : S ta ti sti sk år sbok 
S:a 

2.7 15 
2.616 
1 054 

973 
903 
887 
'"" -JJJ 

-16-1-
3-14 
926 

11 .417 

1 ) Ink!. bl. a . t ur ism , paten t- och licensavgift e r samt fö r säkringar . 
Kä.lla: sta t is tisk å r s bok. 
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Av tabellen fra mgå r att SJOt arten i rea liteten ar vå r tred je sto ra 
expo rtindust r i och kommer n iirmast efter skogen och verkstadsin
dustr in . D etta torde yt ter liga re understryka den nationalekonomiska 
betyde lsen av vå r sjöfart . 

U nder 1960 vat· frakti iiget t ryckt. A tt s jöfartsnettot tro ts detta 
ökade med 85 mkr sammanh än ger t ill stor del med den påg~t cncle 
utbyggnaden av handelsflottan. u nder 1960 beräkn as en ökning av 
investeringa rna i hancleis f lottan med c :a 30 '/c ha iigt rum va n 
genom man sku ll e vara uppe i en hs investering på 750 mkr . F ör
moeliigen intr;iffar un el er 1961 en m inskn ing a v leveran se rn a av nya 
fa rtyg till svenska rederi e r motsvarande en minskn ing av in veste
ringa rna med c :a 135 mkr. D essa fluk tuationer de olika å ren emel
lan. å te rspeglar inte en motsva rand e o jämnhet i sjö fa r te ns investe
ringsprogram. utan sammanh ~in gc r med a tt av oiika skä l f lera far
tyg r i'tk a r bli levererade inom det ena kal enderå ret än inom cl et andra. 
Det ;[r a lltså till stor cl el recl ov isnin gsm:issiga f luktu ati one r. 

Emell ertid ;[ r det in tressan t att konstatera, att i stort sett han
d elsf lo ttans u tbyggnad och dess cb ra v ökade inkomstför viirvancl e fö r
måga för när varand e håll er jämna steg med utvecklin gen av elen 
negati va hand elsba lan sen el v s med importökningens växande för
språng f ram för exportökningen. 

J! m-il i III bytesbala11s. 

1 Svensk S jöfart st idn ing g jo rdes nyligen en v ida reutveckl ing aY 
s jöfa rt snettot på så sätt, at t sjöfar tsnettot och sa ldot av "skcpps
lJyggeri cts bytesba lan s" summerades . M an fick då en ''mari tim" by
tesba lan s i storleksordningen 2.000 mkr. D enna samman s t ~ii l n i n g 
rubbar på intet sätt uppställ ningen i tabell ern a utan bekrä ft a r en
dast s jöfa rtens och skeppsbygger iets a vgörande insatser fö r Sveri
ges handelsbalans. Om kr ing 65 o/o av dc svenska va rvens produk
t ion gå r ti lll ut liindska köpare. En dominerande del av elen svenska 
handels f lottans inkomster i ntj ~in as i u trikesfa rt . Båda är u tpräglade 
exportn ;i ringa r , som expor tera r fartyg resp tj iinster. Detta ~ir en 
anmärkn ingsv iircl fö reteelse, som blir än m er anmä rkni ngsviircl ur 
<l en synp unkten , att så f å känner till el en . 
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Utbildning och tjänstgöringsvillkor 

västtyska flottan 

vid 

Av kapten GöSTA LINDSK OG 

::\.farinstaben- "der Fi.ihrungsstab Mari ne"- i fö rsvarsm inisteriet 
i Bonn uppdrar alla r iktlinj er och ut färdar alla best~immelser för b 
fäls- och unelerbefälsutbildningen v id Tyska förbundsrepublikens ma 
rin. Lika gärna skulle man kunna säga "vid Tyska förb un dsrepubli 
kens flotta" , eftersom den västtyska krigsmakten, vi lken - det gälle·· 
samtliga försvarsgrenar - börjac-le uppsättas den 12 november 1955. 
tills vidare helt sakn ar såv~il rö rligt som fast kustartill eri. 1\tlan av se · 
emellertid att småningom upps~itta båda dessa grenar av kusta rti lleriet, 
ehuru man med hänsyn till stora investeringskostnader för mot kärn 
vapen f ull tr~iffsäkra anläggningar måste sätta det önskemålet r ~it t 
långt ner på prioritets li stan . Paroll en för elen v~ist tyska krigsmaktetB 
upprustning, som - enl igt de senaste beräkningarna i Bonn - skall 
vara klar 1966, är nämligen : törsta möj liga effektivitet snarast mö j
ligt. Den parollen innebiir i och för sig inget unclerkännade av kust
artilleri ets betydelse. 

P å g rundval av marinstabens i försvarsministeri et riktlinjer och be
stämmelser planlägger och leeler l\!Ia rinutbilclningskommandot - "Das 
Kommando der Marinenausbilclu ng" -- vidareutbildningen av off i 
cerare, kadette r och off ice rsaspirante1-, elen allmänna och mi li bira u t
bildningen av uneleroff icera re och und erbefä l samt elen milit~ira och 
örlogsmäss iga utbildningen av all marin person al. Officersaspiranter
na erhåller också teknisk utbildning. 

Officersutbildn ingen är så omfattande . att enva r, som genomgåL 
densamma, ska ll vara användba r inom a lla yrkets grenar. Marinutb ild
ningskommandot är ansvarigt för att i de olika skolorna och på skol
skeppen utbildningsmetoderna är enhetliga. 

De årl iga utbildningsprogramm en fastsb il s av l\IIa rinutbilclnings
kommanclot i samråd med Ma rinens hu vudexpeclit ion (d ie Stamm
clienststelle der Marine). 

Den militära och örlogsmäss iga grundutbildningen av rekryter och 
officersaspirant er äger rum på fy ra platser , n~imligen \ Vi lh elmsha f en, 
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Bild 1. 

segelskolskeppet ' 'G01·ch Fock' ·, tremastbark på l 600 ton. 
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B ild 2. 

Attac!;cly ka r e i väs ttys ka fltottan. 
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B ild 3. 

" H a i"" och ··Hecht"" el en västtysk a flott ans två första u båtar. 

G!i.icksburg, Gli.i ckstadt och 1hake. Vid sjök rigsskolan i l\tl i.inYik -

invi d Flensburg - sker vicla reu tb ilclningen av offi ce rsaspiranter och 

officera re och vid marinundero fficerssk olan i Eckernförcle utbild as 

uneleroff icerare och uncl ero ifi ce rse lever. Det hör då beaktas, att till 

underoff icera re i tysk mening iiven riiknas uncle rbe f ~il. 

V id ma rinu trustningsskolan (di e l\ l;t rine - Verso rgungsschu le) i 
Li st på ön Sylt sker fackutbi ldni ng i logisti k av officera re och oif i

cersasp iranter samt utbil dn ing av underoffi ce ra re, unelerbefä l och 

111eni ga i und erh å ll s-, stabs- och fö rpl ägnacl stjiinsl. 
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Bild 4. 

Högs jöminsvepare. 

Den allra första örlogsmässiga och na vigato ri ska utbildningen ,I l ' 

off icersasp iranter och uneleroff icera re iiger rum på ett segclskolskepp . 
A llsidig tjiinsteutbildning ombord sker på det 1960 sjösatt;t m otr-r
skolfartyget D cutscli!aml på niirmare 5.000 ton, som därmed har <1et 
stö rsta to nnaget inom den västtyska flottan. 

Varje marinoffi ce1- är sky ldig att kvarstå i tjiinst min st sex å r ( f1 ir 
hä rens o fficerare är minimit iden öve rl ag tre å r, medan den för fl ) g·
vapnets off icerare iir sex å r för dem som tillhör elen flygande per
sonalen ell er har specialtj iinst, tre å1· för övriga ) . l\tf arin~;:: ns fast an-
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Bild 5. 

Vasttysk jagare. 
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ställda undero ffi ce rare, underbe fäl och meniga ha r liksom motsvarande 
personalgru pper inom hiiren tj iinstgöringsskylclighet under minst tre 
år, medan de inom dessa personalkategori er v id fl ygvapnet, som ti ll
hör den flygande personalen, ha r sex å rs minimitj änst, Övriga tre ars. 

I r ege l kan-envar, som erh ållit fas t anställning vid fö r svarsmakten 
på räkn a, att om han så Önska r få kvarstå i tjänst 12 år. M en blo t ~ 
de som uppnått lägst fä ltväbels (motsvarande) tjänstegrad, betraktas 
som yrkesmän. De kan enligt nuva rande preliminära bestämmelse r 
kvarstå i tj ;inst t o m sitt sextionde levnadsi't r , då de pensioneras. Det 
viintas, a tt denna bestämmelse ska ll def initivt lagstadgas. 

* 

Varj e västtysk soldat skall av lägga fö lj an de ed: " J ag svär att tro
fast tj äna Tyska förbundsrepubliken samt att tap per t försvara tys!- a 
fo lkets rä tt och -f rih et, så san t mig Gud hj älpe' '. De som så önskar 
kan dock av lägga eden utan orden ' 'så sant mig Gud h jälpe". 

'Ingen in om fö rsva rsmakten få r i t jänsten arbeta för eller emot 
något politi skt parti och ej heller bedriva politi sk p ropaganda. De 
som utom tjiinsten ~ignar sig åt politiskt arbete få r ej göra detta i 
uni fo rm . P ersonal i befälsställning ä1· förbjuden att poli tiskt söka pit
verka underl ydande . 

l1ä remot skall varj e sjöo fficer redan hån det a tt han bör jar sm 
t j;inst som. sådan känna t ill de politi ska förh å ll andena ej blott i si't 
eget land utan också i de länder som brukar o·ästas av fa rtya tillhri-, . b o 
rande den västtyska fl ottan. Den härfö1· ed orderliga u tb ildningen i 
samhäll slära med delas på den högr e kael ettkursen ( fä nrikskursen ) vi l 
sjökrigsskolan. 
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Minsveparen Arholmc som underhållsfartyg 

Av kapten ARNE SEGERSTRÖM 

I och mc<i överg~mg ti ll " lätt fl otta ' ', där slagkra ft en fördelas på 
fl era men min d re enh eter följ er elt ökat basberoencle. Tidigare vapen
bärare har i olika uts träckn ing haft möj lighet att med hj älp av ombord 
befin tliga repa rati ons resurser och verkstäder av hj ii lpa have ri er och 
driftstörninga r samt bnma erford erlig materielse rv ice . Med nuva
rande utvecklingstendens inom vapensystemen mot en alltmer ökande 
kompli citet kommer vapenmate ri c1cn att ianspråktaga allt större ut
rymme ombord på bekostnad av serviceorgan och personalinredningar. 
Samti d igt stä ll er den alltmer " tekni ska krig föringen" ökade krav på 
tillsyn och se r vice i form av specialu tb ild ad personal och reparations
tjänst i fo rm av utbytesreser ver. 

Inom baserna medför ri sken i(i,· lokali sering och bekäm pning av 
fientligt fl yg krav på möjlighet alt växla basomd tde. Detta i sin tur 
kräver av basens resurser stor rö rlighet och i många fall att dessa 
blir mer ell er mindre sjögående •, fon n av verk stads iartyg, för råds-
fartyg, p råma r etc. 

I "kampen" om medel t ill olika länkar i t örsvarskedj an vill det 
för niirva rande synas som om basernas utbyggnad ej t ill räckligt 
priori t era t s. 

E rfarenheter frå n nyligen genomförda k rigsövningar och spel be
lysa med önskvärd tydlighet att enbar t planl äggning icke iir till 
fyll est utan att det behövs en faktisk utbyggnad a v så väl plane rade 
baser som dessas rörli ga serv iceo,·gan . 

Befintliga bri ster i dagens bas-organi sa tioner to rde dock tillf ä lligt 
kunna överbryggas med in sättancl et av " underb ållsfa rtyg". I T id
skrift i S jöväsendet bar v id olika t il lfäll en di skuterats va ri erande för
slag till clepåfartyg f rämst för mtbs och ub men även fö r and ra upp
giftert ). E mellert id v ill det synas ~vå rt att nu genom dri va ett sådant 

1 ) Ti S 1959 s. 684 . 849, 1960 s. 11, 119, 122, 124. 
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"'Minsvepare s törre' '. 

proj ekt dels på grund av budgetiiiget och dels i avsaknad av eria n 11 -

heter om v ilka uppgifter ett elylikt fa rtyg skall kunna fullgö ra . 

'I detta läge har vissa opt imister med begärlighet kastat sina bl ick.tr 

på el en utmärkta fartygstypen minsvepare större, som för närvara n, ic 

håller på att avfö ras ur aktiv tjäP st och v ilka trot jänare i allt h a~
tigare takt fö rsälj as till upphuggning och skrot. 

M.ecl hänsyn till att utrangerad fartygsmateriel i vissa fall erh ållit 

fortsatt tjänstgöring inom and ra verksamhetsom råden med synh:t r

ligen tillfredsställande resultat kan nu ifrågasättas om inte h ~i r fin n ·s 

en möjligh et att praktiskt utprova typ "uncl e rh~t!lsfartyg" . 

D en del av basorganisationens nnderhåUsuppgifter . som friimst lw

höver åtgärdas synes vara: 

a ) tillgång till serv iceverkstäder och utbytesfö rråd för Art, T urp 

-och Tele ( i vissa fall ~iven Min ) . 

b) i viss utsträckning motor- och maskinrepara ti onsservice. 

c) möjligheter till rörlig förrådskompl etter ing av ammunition. samt 
:slutligen 

d ) komplettering V ISS utstr iickning av vatten och drivmedel. 

FJärutöver bö1· man mer eller mindre ti llfiilligt kunna erbjuda si nk

-vårdsservice ( förbandsplats ) . 
ökad e sambandsmöj ligheter. 

tillfiillig<t förbggningsutrymm en för stabspersonal etc, 

konferensplats (hkp-landning) m m. 

lVIinsvepare <tv typ "Arholma'' har fö lj ande förcl elar: 

3-1-7 

a ) lämplig sto rl ek för att kunna manövrera såv~il utomsk~irs som 

mo m svå rnavigabla basområden. 

b) goda utrym men för förråd och förläggning. 

c) erfo rderliga el-kraftresurser. 

Genom att utbyta befint ligt framdrivningsmaskin eri mot dieselmu

tordrift fö renklas såväl d rift- som b(;manningsproblem. Härvid upp

komna utrymm esvinster kunna disponeras för fönåcl och verkst~ider. 

Alla ändringsarbeten drager emellertid stora kostnader och det sy

nes därför önskvärt att förslaget i fö renklad form prövas under viss 

tid innan några ombyggnadsåtgärder vidtagas. Inh ~i mtade erfarenhe

ter från ett sådant prov bör kunna spara en del medel v id framtida 

proj ektering av underhållsfartyg. Nedan några synpunkter på "prov

turens" genomfö rande: 

Rustning: 

l. Fartyget förutsättes utrangerat och 
ning (skrotning). 

24 

skick k lart för försälj-
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2. Verkstadsresurser m sta U eras genom resp mili tärsektions fÖl-
sorg : Arti ll eriverkstad i m ii s sen B B fö r. 

Torpedverkstad i motsvarande utrymme SB för 

T eleverkstad i tvä rskeppsmässen akte r om nedgång till trossbotten. 

Telemateriel-provrum i nuvarande radio-, stridslednings- och radaJ-
hytter i bryggan . 

3. Förrådsut rymmen i fr istiillda durka r (m fl platser ) . 

;4. Kombinerad mask- och skrovverkstad med tillgång t ill svets 
u trustning, svarv etc i hus uppbyggt för om aktra diickshuset. 

5. För förrådskomplettering av vapen-amm, eldrör etc förutsä ttes 
utrymmen på och uneler däck utny1tjas i lämplig omfattning för var j1· 
särskilt tillfälle. 

Personal: 

För ''normal drift" anses fa rtyget erfordra nyckelbesättning samt 
speciell verkstadspersona l. 

N yckelbesättningen kan sammansiitt as enligt fö lj ande: 

Chef: fl UO, ti llika redogörare m m. 

P å däck : l hbm (alt F ) , 4-- 6 däcksmatroser (ev l ekonomist ) . 

U M , tillika chef för motor- och maskinverkstad : l mask (ev fl l! O ). 

I maskin: l mask, l hbm (alt F ) , 4- 6 maskinmän. 

För verkstadsservicen: l mästare (UO 2 ev hbm ) samt l a 2 
hantverkare per verkstad. 

E konomipersonal bedömes icke erfordras kontinuerligt utan kan 
under tiden som provexpeditionen omfattar kommeneleras för var je 
sä rskilt tillfälle, antingen från skola ell er annan t j änstgöringspla t ~ . 

där personal tillfälligt kan fr igöras. 

Kostnader. 

Som provtursfartyg föreslås nyttja s msvp Arholma med hän s) n 
till att hon så sent som år 1959 var rustad för vissa utbildningsupp
gifter. 
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Någon speciell uppmstning utöv er en "allmän öv ersyn" för c :a 
10.000 : - syn es ej er fordras. 

Prov isorisk uppsättning och inredning av verkstadsutrymmen åt
gä rdas av resp militärsektioner. Kostnaden härför torde bli ri mlig 
och ej medföra störn ingar i resp sektioners arbetsp laner . 

V er h sa mheten bedömas komma att om fatta : 

a ) verl?stads- och serviccarbclen i form av: eldlednings- och spe
ciella vapenarbeten för A rt, Torp, Min och T ele samt 

åtgärdande av vissa skador och haverier inom Mask och Skrov, 
fö rråds- och kontrollarbeten. 

b) fördidslwmpl ettering i form ;::v: 

Torpeder och minor på däck (rälsen bibehåll es ) . K largöringsplatser 
kan iordningställas vid behov. 

Artilleriammunition på däck och/ell er i durkarna . 

Vatten och dr i vmeclel i ordinarie för råd, som uppdelas och omdis
poneras . 

c) " allmän service" fo nn av: 

förbandsplats 
tillfällig för läggning 
konferenser, ordergivning 
h kp-lanclningsplats etc. 

tEnär elen tekniska materielen kräver allt b~ittre utbildad personal 
samtidigt som kadrarna enbart medgiva kvalificerad personal på vissa 
platser och till vissa enheter, synes här en möj lighet att på ett rör
ligt un derlag koncentrera speciell a resurser, materiellt och personell t 
för att kunna lämna ökad service. Ofta utgöres driftstörningar inom 
vapenmateri elen av smärre felaktigheter, vilka rutinerad personal 
snabbt kan åtgärda , men vi lka i annat fall kunna vålla sto ra avbräck 
i övningar och utbildningsrutiner. 

Under ticlen då underhållsfartyget ej aktivt utnyttjas på övninga r 
ingår personella och materiella resurser 1 resp örlogsvarvs rutinmäs
siga arbete enligt särski ld fördelning. 
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I\ fecl hän syn till att man för en nnga kostnad synes kunna erh:"tL;1 

bl a 
erfarenheter av aktiv krigs reparationstjinst, 

tillfäll iga rör liga basresurser, 
'utbilclningsplattform för vissa uppgifter samt 

ett materielvårdande scrviceo rg:-tn som komplement till örlogs\·; _ 

vens förrådsse rvice förefa ller fö rslaget vara värt att prövas. 
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Jagare och andra bofinkar 

Av kapten ER l K GRADELIUS 

I februa rinumret 1961 av Ti S tog en skribent upp frågan vad en 

jagare egent ligen är för något och vidrörde därvid också en del 

andra örlogsfartygsbenämningar inom näraliggande typer - fregat

ter, to rpedbåtar - där benämningspraxi s varierar kraftigt de olika 

nationerna emellan. Ett studium av förekommande flotthandböcker 

ger vid hanelen att enheter ur samma far tygsklass stundom benäm· 

nas olika beroende på vilket land som har råkat få hand om dem 

och sådana företeelser ökar förvirringen ifråga om klassificering. 

Det torde emellert id ej gå att bringa reda i fö rh ållandena om 

man ej unelersöker hela klassificeringssystemet, eller alla de olika 

systemen kanske det iir befogat att siiga, eftersom varje flotthandbok 

i viss mån har sitt eget system, varjämte amerikanska flottan har ett 

särskilt system som tid efter annan ändras vid ti llkomsten av nya 

fartygsklasser, som äro svåra att inplacera i det tidigare typregistret. 

N A TO har dessutom ett system som användes för att mö jliggöra 

enhetlig nummergång inom hela organisationen. 

Ett par principiella frågor uppställa sig vid uppgörande av system 

för klassif icering av örlogsfartyg: 

l. Hur lång tidsperiod skall systemet täcka? 

2. Hur deta lj erat skall systemet vara? 

3. Skall systemet vara internationellt användbart ? 

4. V ilken data skall bestämma typ tillhörigheten? 

l. Det torde ej vara möjligt att göra systemet tilbmpbart för alla 

örlogsfartyg som f inns eller har funnits utan en ganska snäv begräns

ning i ticlen torde av prakti ska skäl behöva siittas. Denna grän s beror 

emellertid även på va rti ll systemet skall anviincla s. En örlogsfartygs

katalog, som upptager fartyg un eler en hi sto ri skt avgriinsad tidsperiod 

såsom " \ Varships of th e \ Vorlcl , Vietory E dition" (Katka-Pepper

burg) , kan använda relativt fasta gr~in ser mellan typerna eftersom 

det ju aldrig behöver bli någon tvekan om vilka fa r tygsklasse r som 

skall medmedan däremot en periodisk publikation som ""Yiarinkalen

dern" mås te ha mer diffus typspecifi cering för att ej behöva ändra 
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inde lningsgrunden för varj e ny å rgång. Förslaget i denna a rtikel byg
ger på begrän sning till fa rtyg i tjänst ell er under byggnad el en niir
mastc J 0--årsperioclen. 

2. Systemets typer måste givet vi s samman föras i hu vuclgruppvr 
och dessa behöver ej va ra så snävt tilltagna. Heniimninga rn a på huvu d
g ru ppern a bör e j för egripa el en p;tföljande "typkatalogen" genom al L 
för tydli g specialisering. Av detta skäl kan benämninga r s~t som "fly).:, 
phns fa rtyg", ''torpeclfartyg" ell er "landstigningsfartyg'' ej gärna an
vändas. 

Då det gäller typkatalogen kan man gå på två linj er, ant ingen dt 
stort antal typer i varj e hu vudgrupp som möjliggör en inplacering a\ 

fartygs klasserna i små ska rpt avgriinsacl e få ll or, va r och en bestämd 
av ganska många skepps- och vapentekni ska data , ell er också ett lit et 
anta l typer i varj e huvudgrupp , varvid man får v idare spelrum fiit· 
nati onella e.g·enheter i fr~tga om beniimninga r och då man också i stor 
utst räckning slipper "hitta på" nya typbeniimninga r. 

Det mer di ff erenl i era de sys temet ii r l~imp l igast för typ j ii m förelser 
mellan olika nation er, men kriiv er noggrann kännedom om data f öt· 
far tygsklasse rna. varj ämte det kan bli besvärligt a tt k lass if icera s;i
clana småfartyg som hitt kunn a skiita beväpningsalternativ ( mtb-m kl • 
o d ) . Det kan också bli svårt att få till stånd ett rimligt antal typbc 
näm ninga r inom vi ssa huvudgru pper icke blott därfö r a tt benämningar 
sakn as utan även därför at t naturlig uppdelning citer storl ek och el :-
l ikt ej fö rekommer . 

E n typuppdelning med Lirre och v ida re g6 inser torde cliirfö r va ra al 
fö redraga för mer allmi(nt bruk och typbenämningarna bör, såsom ovan 
an fö rts beträ ffand e huvudgrupperna , vä ljas på ett sådant s~i tt at t de l'' 
i onödan binder vissa vapensystem och el ylikt till fa rtygstypen. Sam
mansättningar på "artill eri", "torped-' ' och " robot-" bör således und
vikas. likaså syftningar på fr amclrivningsmaskineri et, såsom "atom-" 
och "motor-'' och an v~indningssättet (attack-, eskort-). K lass if icer ings 
systemet skall ej klargö ra fartygsklassernas tänkta användning inow 
resp Janel s sjöoperat iva system. enel ast ge ett begrepp om tänkba ra 
an viindn ingsområden . 

3. Om ett nytt kl ass if ice ringssys tem för örlogs fa rtyg skall h; 
något intresse fö r och kunn a spri das i en vida re krets, måste dr1 
g ivetv is kunna till ämpas p:t fartyg a v alla nationa liteter . Det f inn :' 
egentligen ej så många beniimninga r at t välja pi't för en typka ta log 
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och det iir angeiiiget at t man med samm a typbenämning avse r ungefär 
samma slags fa rtyg i både svenska och utländska f lottor . 

4. A nvändbara data för klass ifi ce ring torde i första hand vara 
standa rddepl acement ( = full t r ustat fartyg utan bränsle och reserv
matarvatten ) och fart. Ef tersom deplacementsgränser ej längre exi
sterar torde flottkalendrarn as uppgifter på standarddeplacementen 
vara ganska riktiga . Övriga dim ensioner ( längd, bredd , djupgående ) 
kan ej utan v ida re användas fö r kl ass ifi cering. F a rtangivelsen kan 
ibland slå fe l på några knop , s~i r s kil t då det gidl er höga siff ror (35-
50 kn op ) men om man väl j er bm pliga gränser ha r denna variation 
mindre betydelse. Vapenu tru stningen torde bli elen största stötestenen 
efte rsom t illkomsten av raket- och robotvapen i rik fl ora. ofta at-ran
gerade på olika sätt i samm a fartygsklass gör tidiga re indelningsgrun
der obrukbara. I el en mån de skeppstekni ska arrangemangen ej gör 
typtillh örigheten si ~il v kla r si'tsom då det giill er H angarfar tyg, Tank
fartyg och Tsbrytare erfordras en del regl er, varom mer i det följ ande. 

Såsom sammansbilning av ovanstående synpunkter .ha r ett konk ret 

försl ag uta rbetat s : 

T u.nga Ö&'crvattcnsf artyg : 1-langa rfar tyg. Slagskepp. 
Lätta ÖVC1'Vatl cNs f art)lg: K ryssare. J aga re, Frega tteL 
U11dcrv attcnsfartyg: U kryssare. U båta r , Dvärg-ubåtar . 
S pänfart_vg: iVl,infa r tyg, M inl ägga re. M in svepare. ::\! ätläggare. 
Pa irullfa,rtyg : Patrullbåtar, Uhåts jaga re. K anonbåta r, Bevakning·s-

båtar. 
Hjälp_i~a rtyq : Depå fartyg, Tendra r, Verk staclsfartyg, Bogscrb~ttar, 

Isb rytare m fl 
Tran s po-r tfart:,'g : L andstignings f a r tyg, L andstigningsbåta r, Tank-

fartyg, Trupp fartyg, Lastfa rtyg. 

Då det g~ill er de sista två hu vudgrupperna ~ir li stan ej riktigt full
ständig, men till dessa dela ,- kanske det f inn s anledning återkomma 
en annan gång. Det räcker ej med en typförteckning emellertid. det 

erfordras även specif ikat ioner . 
H angarfar tyg i\r fartyg fö rsedda med hangar avseeld fö r ett större 

antal f lygpl an och /eller helikoptra r ell er andra f lygfarkoster . l\l ed 
"större anta l" bö r förstås 10 ell er fl era. Man bör s~itta en fa r tgräns 
"min st 16 knop" för att skilja bort fl ygdepåfa rtyg och -tend rar som 
hör till hj älp fartygen. 
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Slagskepf' ar de fini erade i ;ilclrc ilottavtal och torde ej behöva y t
terl igare spec ifikati on. 

1\.r)'SSare böra skil jas fdn slagskeppen genom huvudart iller iets J,; ,,_ 
Iiber på sedvanligt sätt; elen und re g r~in sen är svå ra re att draga , den 

har ej med bestyckningen att göra. H ~ir föres lås en deplacementsgräns 
vid 6000 ton fö r a tt skilj a dem f rån jagarna. Gränsen kan ej s~i.ttas 
lägre för att man ej ska ll behöva f lytta över fö r många amerikansk:t 
"fregatte r'' och el en kan ej hell er sältas högre f n av hän syn ti ll 
"Flint"-klassen. För att skilj a bort vi ssa hj älpfa;t ygs typ er som be 

t.)·ckn ingsmäss igt väl kunna h;ivcla sig med en del kryssare erfordra 
en fa rtgräns, lämpligen "minst 25 knop''. 

.T agar e om fa ttar deplacementsområdet J 500- 5999 ton i farto m 
rå det "min st 30 knop" vilket torde va ra tillräckligt fö r att defi ni cr;1 

typen. Man kanske skull e vi lj a dela elen i två grupper med en grän, 

vid 2500 ton . för att få " H alland'' , "Daring" m fl i en egen g rU]JJ• 

men de t ä r svårt att hitta på ett bra typnamn , britterna ha försök
med "Daring ships" som dock bara gäll er fö r den k lassen. Av t icliga r, 

anfö rda skä l går det ej med " T or peclkryssare" elle r "Flottilj leclare''. 
eftersom det ena ord et syftar på en vapentyp, som endast f inn es p:t 

en del k lasser och det andra syfta r på ett operati vt uppträdande som 
börjat komma ur bruk, internationell t sett. Det italienska utt rycku 

" Esplo ratori" = Spanare ~i r en av dc bättre benämningarna på typen 
men det låter ej så bra på svenskt. 

Fregatter om fa ttar cl eplacementsområclet 700- 1499 ton i farlo m 
rådet "mins t 18 knop" och all a fa r tyg i deplacementsområdet för ia 
ga rna som har fa r ter mellan 18 och 30 knop . Fregatterna blir on~k 
l igen en brokig sam li ng med cl enna incleln ingsg ru n el men man f a r 

med p ra kt iskt taget a ll a far tyg som i NATO ha r F-nummer och fdt lt 
skil jer fa rtyg med D- och P-nummer . Av östblockets fa r tyg bli r en 

del nya kanonbåtar genom sin l1öga fa rt fregat ter och de torde ~ive t' 
kunn a användas som sådana, om de ej visa sig ha så sto r minkapaci tt 
att de av denna anledning sl--:o ia byta h uv udgru pp och överföras ti ll 
spiirrfa rtygen . 

U hyssaTe böra ski ljas f rån ubåta r med en deplacementsgrj ns p ; 
5000 _ton. Det hade va ri t Önskvärt med 6000 fö1· att få lik formigb t • 
med overva ttensfartygen, men "G \ \ ·ashing ton"-klassen bör få komm ! 

med varför gränsen får sättas läg re. Såsom el värgubåtar bör räkna.' 
ubåtar uneler 100 ton 
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JlfinfaT tyg bör skilja s fr;'\ n min lägga re genom en dep lacementsgräns 
vid 700 ton. Det är iiv en önskviirt mecl g r;inser för minkapaciteten i 
svft e att skilj a dem frå n jagare och. f regat ter, men kalen deruppgi fter 
på an ta let medförda mi nor är sparsamt förekommande och sii llan rik

tiga, varför denn a må lsä ttn ing är svår att uppnå. Den britt iska"l\Ianx-
111an"-klassen skull e räknas till jagarn a en ligt de generell a normerna; 

man får åberopa skeppstekni ska skä l fö r a tt kall a dem min fa rtyg. 

M insvepare och niitliigqare är specia lbyggda fö r resp ~i ncl amå l , dock 
att en hel del ä ldre stålmin svepare nog bör byta typbeteckni ng . enii.r 
de ej längre iir användbara för svepni ng av moderna m inor, ex elen 

britti ska ' ' A lger ine" -klassen . 

Patrullbåtar ii r a ll a patrull fa rtyg som gå "minst 30 knop'' och denna 

typ omfatta r dc f lesta nu va rande motorto rpedbåtar och motorkanon
båtar samt nytillkommande gasturbindri vna fa rkoster av olika slag 

med ell e1· utan bärplan. Huruvida luftkuclclcfarkos tcrna ii.ven skall 
räknas elit ell er om de skall anses va ra f lygpl an i någon form torde 

ei kunn a avgöras förrän man fått mera dala för sådana fa rkoster. 

Ubåtsfagare är i regel specialbyggda fö r iin clam ålct. För att sk ilj a 
dem från f regat terna som ha samma fartgrii ns. "m inst 18 b 1op'', 

föres lås deplacementsgräns " und er 700 ton" . 

Ka nonbåtar ä r pat ru ll fa r tyg som på g ru nd a v li'tg fa r t ej kan pla 
ceras i de andra typern a samt de far tyg som likaledes på grund av 
låg far t ej kl assif iceras som f regatter. Deplacementsgr ii nsen 200 ton 
skilj er dem nedåt från Hevakni n;,;sbå ta n~a . den sista ty pen bland 

stridsfartygen . Man skull e eventuell t kunna kalla ka nonbåtarna för 
korvetter om ej så må nga av cl em utgjordes av äldre fa rtyg utan för

utsättni ngar fö r ubåtsjakt eller ann an eskorttjiin st som man giirna 
lägger i korvettbegr eppet D et br ittiska "Sioop" som täcker typbe

greppet ä r tyv~irr oöversätt ligt. 

Depåfartyq och. tendra r h a samm a ve rksamhetsområden. De bör 
skilj as genom deplacementsgräns vid 2000 ton. Övriga specialkonstru

erade typer av hj iil pfar tyg torde ej behöva specificeras. 

Ti ll. tmnsf'ortfartygcn har överfö rts landstigningsfa rtyg och land
stigningsbåta r . enär det ej gå r att skilj a av dem f rån öv rigt special

eller standa rdbyggt landstignings tonnage i dagens f lottor . Gränsen 
mellan land st igningsfartyg och -båt kan dragas v id 500 ton och cle 
skilja sig i regel från last fa rtygen genom att cl e kunn a urlastas på 
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~ppen ku st, vilket. dock ej gäll e r a ll a typer (obs Landing S hip Dock 1. 

Ovriga typer i gruppen torde ej ford ra någon specifikat ion . 

D ~irmecl skull e '' typkatalogcn" vara genomgången och man kan å tl -

gå till fråga n om bo fink en . ! ·~ n jaga re få r som ovan anförts ej se ut 

hur som helst och elen ameri kanska nomenklaturen cbr dc sto ,
1 

.J aga rna betecknas DLG ( Des troyer L eaclc r Guicl ed m issil e) ,1, iJ 

kal las "Friga tes" iir ej et t efte riölj ansviir t u tan fas tmer ett varn an d,. 

exempel. Som t ic! i g are nämnts kan all a nuva rand e och p lanerad e ii _ 

logs fartyg klass ifi ce ras enl igt det rccl ov isacl e systemet. således ii v,· 1 

cle som ingå i ?IIa rin plan 60. De nya gas turb indrivna fa rkosterna s1, , 1 

e ft erträd er våra mtbs skull e emell ert id ej ha tTtn a bland "to rpedbåta r ". 

enär en sådan typ ej finn es utan kall as "patrul lbåta r". vi lket bilth· 

shimmcr med de utl ändska motsvarigheterna , j i r britti ska '' fast pat r"l 

1-JOats" och NATO-beteckning P- på a lla likn ande fa rtyg . A tt "sta<! _ 

jaga rna" b li " fr egatter" to rd e ingen motsätta sig. 
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THE BATTLE OF THE NJLE . 

A\' Oliver Warner. (B. T. Batsforcl Ltd , L ondo n ) . 

Även om mä nn e n av facket hänla r , att ta let om hislori Ans be näge nhet 

att uppre pa sig ä 1· e n villfa re lse, kan det in te hjä lpas, att le kmann e n finner 

s tora likheter m e ll a n s i tuat ion e n i norra Afrika st rax fö re El Alamein 1942' 

och läget i Egypte n hös t e n 1798. Såvä l nazi sme ns Tyskl a nd so m r evolu

tion ens F rankrike h ys te storhetsdrömmar om att på dessa s lagmarker 

vinnz. fra mgå ngar·. s om skull e öppna Yägen t ill lnclien och bryta n ed det 

britti sk:o~ värld sh e rraväldet. Sjä lv hade den 29-å rige Bonaparte inför direk

toriatet. motivera t fälttåget med att [ft B n gland att darra för faran för de ss 

indiska imperium ; n ä r h a n n å tt så lå ngt, sk ulle han återvända till Paris 

och ge döds fi e nd e n på andra s icl a n Ka na le n död sstöten . På fran s k t h å ll 

fann m a n mycket som t a lade fö r proj e ktet: eftAr de fran s lm fra mgängarna 

på kontin enten , h ade England v inte rn 1796 va rit tvungen att låta s in f lotta 

rymma Medelhavet. Napoleon had e dessutom inte samma in grodd a r espekt 

för e ngels ka flottan som h a ns la nelsmän ; hade ha n inte s jä lv bevittnat , hu r 

engel s k e>. örlogsfa r tyg fä tt lämna Tonlon som en fö ljd av ha ns fr a mgångar 

till lands? 
I P a ri s var man em elle r t id över ens om en sak: exp editionen kund e en

dast lyckas. om f iende n h öJl es totalt oku nnig om vad ~om planla des. Den 

12 april 1798 ulfä rda des också ett h emligt dekr e t , i vi lket Bo naparte l.l e

fullmäk t igades taga i bes ittning a ll t engelskt område. som k om i hans 

väg. Men inte nog· m ed detta: de n unge genera le n beordrades att öppna 

väg genom S uez-halvön (!) för att dä rigenom ' 'tillförsäkra Fransk a r epu

bliken f ri och uteslutande besittn in g av Röd a havet. Genera le n å lades 

vidare att etable ra ett gott fö rh å llande inte ba r a till befolkninge n i Egypten 

utan också till h ä rskaren över Turki et. Dekretet befu ll mäktigade också 

Bonaparte a tt för f r ansk räkning lä,gga bes lag på Malta. N apoleon faml 

emell erti d inte d ekretets ski ssering av hans uppgifte r t illräckli gt uttöm

mande u tan utökade det u r egen fa t a bur m ed att h a n efter segern i öster, 

skulle uppv igla g r ek erna och a ndra kris tna för att gem ensamt vända s ig 

mot turka rna. erövra Konstantinopel och därmed " taga Eu r opa i f la nke n", 

alltså samma u tgångspunkt s om Churchill skulle hävda un der första 

världskriget och dä rmed motiver a a n greppet mot Ga lli poli. 

Med detta doku me nt i s in h a nd börja de Napoleon krigs förber ed elserna. 

Det gälld e att force r a a rb etet. inte av fruktan för en gelska flo ttan utan 

mera för N ile n: i. a ugu sti k om Nilöve rsvämningarna, som gjord e landet 



358 

svarframkomligt och skulle hindra marschen mo t Ka iro . Deu styrka , som 

Napoleon skulle ÖYer skeppa t ill E gypten, räknade c: a 30.000 man in

tanteri. och 2.800 man kavalleri jämte ett hundratal kanon er , sappörer O<::it 

brolägga re . Den 11 maj kund e Napol eons armada lämna Toulon. seelan 

rartyg fr å n Genua, Marseilles och andra embarkeringshamn a r samlats u te 

t ill havs, räknade elen saml ade styrka n 13 linj eskepp, 7 fr egatter, ett stor 

antal kanonbåtar och bortåt 300 transportfartyg av olika storlek. Stra .. 

iöre avfärden had e Napoleon nåtts av r ykten om att en engels k eskadet· 

s iktats vid Mallorca, m en den na uppgift synes ej ha bekymrat honom . 

Efter en må na d ankrad e de n franska es ka de rn uta nför Malta, då i J o

hanniterorde ns bes ittn in g. l\"apoleon begä rd e få in segla i La Valettas h amll 

i och för proviantering m en framställ ningen avslogs. Napoleo n svarade. 

att fransmännen med våld sku ll e tilltvinga sig vad de önskade. All a fö r 

utsättningar fann s för att Malta skull e ha kunnat motstå lå ngvari g belä ;:: 

ring, men Ordens ledn ing var tveksam. Ett uppror bland ma ltesarna lecld l 

till snar kapitulation. ön fick fran sk garnison på 4.·000 man, fullt till

räcklig som det senare visade s ig, att i nä ra två år hålla u t mot engels
männens be lägr ing. 

F rå n Malta seglade Napoleo n i idectliskt väder österu t för att em elle•

tid i höjd med Kreta möta oväder. Den l juli h ade flottan anlänt till bu], 

ten utanför· Alexand ri a, där man möttes av und errättelsen, att britti sk-• 

örlogsmän två dar tid igare s iktats utanför Egypten~ ku st. För Napolem 

gä lld e det att snabbt träffa sitt val : skulle h an söka föra fartygen in 

Alexandrias hamn ell er skull e t rupperna la ndsättas i öppn a bå tar. Frans

männen salma de aktu ella sjöko r t coh vägade dä rför ej ta risken att ga 

lll. l h amnen. Napoleon landsatte 5.0 00 m a n, som r edan efter någon cla '

tagit Alexandria i besi ttning lika lätt som erövringen skedde av Malt<; 

"S laget vid pyramide rna", so m senare u tkämpad es var en täm lige n ojänn 

tippgörelse m ed 24 .000 man på elen fran s ka s icla n mot 6.000 beduiner. F rans

män nens för luster inskränktes t ill 30- Lal döda och ungefär 300 sårad e. 

Na poleon h ade fullfö lj t första delen av s in a stolta planer. Borta i Jncli e 11 

gladdes s na rt sultanen av Mysare Tippoo Sahib sig över s ina allierade' 

framgångar. I slottsträdgård e n p lant erade han ett ' "frihetens träd" ' och 

sägs allt oftare sysselsätta s ig med sin favori tl eksale en mekan isk tigeL 
som dödad e en britt. 

. Vad hade under tiden hänt på engelsk t håll"? Där ha de högsta krigsled 

nJngen bes lutat. ledd av slump e ll er uts lag av sto r t förut seende lämn as 

därhän, sänt Nelso n med tre 74-kanon e rs skepp och ett ti otal mindre fa r

tyg till Lejonbukten. Den kraftsamling, som här ås tadkoms , var sålun da 

högst betydande och vittnar om hur betydelsefull man i London bedömde 

?«el sons mission. Hans stä llnin g var sa nn erligen inte avundsvärd. Engla n d. 

saknade vid denna tid baser i Medelh avet. Nel son måste följaktligen li tH 
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till neu t ra la lä nde r för varje droppe vatten och var je pu nd provi a nt , som 

espeditionen måste a nskaffa. Men de n eu tra la kunde väntas frukta Frank

rike, även om det segerrika landets m etoder och diplomati hos dem skapat 

en avog stämnin g mot Paris. 

Nelsons flot tstyrka kom till en början att följa de n franska armadans 

route. Den 17 juni anlände den ti ll Neapel, dä r Englands sändebud Sir 

Vlilli am Ha mil ton - make till Emma Hamilton , som senare skull e gå till 

historie n som Nelsons älskarinna - kunde meddela , att. en fran sk flott

styrk& rapporterats i h öjd med 1\ifalta. Nelson tog efter några da r upp 

jakten på fransmänne n. Uta nför Kap Passara - Sici li ens sydöstligaste 

spets - nåddes han vid möte med en Genua-seglare av budskapet om Mal

tas fall. Nelson blev tveksam: siktade fransmännen mot Sicilien ell er mot 

Egyp te n "? Han föll inte för frestel sen att splittra sin styrka för att ge sig

ut på strövtåg e fter fi en de n ; lwncentration var och förblev Nelsons led

tråd. Bonaparte å s in s ida h ade gett order om kurs strax syd om Kreta 

och ej rakt mot Alexand ria. Förs iktighetsmåttet var onöd igt : Nelson sak

nad e t ill gång till snabbsegla nd e fregatter och hade följal\tligen ingen möj

ligh et att utvidga s itt span ingsomräde. Senare skull e Nelson i bre;- till 

Amiralitetet beklaga denna brist, som kunde h a äventyrat segern. 

Skildringen av hur Nelson senare fullbordade seglatsen . h ans fund erin ga r 

och hur han till sist nådde farvattnen uta nför Alexandria skildras utförligt. 

Budsk apet om att de franska fartygen tagit en sydlig kurs hade h an fått 

av en i Korunibukten uppbringad fransk brigg med last av vin. På k välle n 

den l a ugus ti nådde Nelson Alexandria, vars h amn han konstatera de var 

fylld m ed handelsfartyg , skyeldad e av la nclbatterie r . Den franske amiralen 

Brueys, som nyss mottagit budet om Napoleons seger vid pyramid erna, 

hade låtit sin flotta ankra i Aboukirbukten, i .skydd av kanoner såväl på ön 

Aboukir som på fästningen i land. Fransmännen hade onekligen flera för

delar på s in sida: deras totala bestyckning var kraftigare och det återstod 

bara n ågra timmar till dess mörkret skulle falla denna första a ugustidag, 

då Nelsons fartyg upp enbarade sig utanför Alexanclria. Men r en t psykolo

giskt sett kund e Nelson räkna m ed , a tt den f r a nsk e amiralen var tämligen 

ohågad för strid; hans flotta had e fullföljt s itt uppdrag i och med över·

skeppningen - nu had e h a n ingenting att v inna av e n s trid. För Nelson 

däremot betydde i dagens läge en seger över fransmännen a llt. 

Nelson tvekade inte inför den inbrytand e natten. Vinel en var på h a ns 

sida. Han ha de möjlighet a tt koncentrera sin styrka på ett fåtal fi ende

skepp. Han tog också chans en att leda anfa llet innanför de franska lin

jerna och följaktligen angripa fr ån landsidan, därm ed blottande att fran s

niännen inte var eldberedda åt detta håll. Han utnyttja de också f rans

niännen s försummelse att låta fartygen ankra upp m ed stora mellanrum 

lllellan varje enhet. Amiral Brueys kämpade tappert men sår ades svårt 
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och slets senare formli gen i styck en av e n kanonkul a . innan hans L'O ri ~n t 

r åkad El i bra nd och sprang i luften und er öronbedövand e brak. 

_Att följ a striden i detalj till å te r intp utrymmet. Intressa nt ä r at t l ä~a 

~e l sons egen rapport t ill heml a ndet. där han beklagar, att tvenne franska 

fm:tyg und s luppit , lå t vara illa å tga ngna. Sju linj eskepp ha de erövrats , tre 

bra nts och L'Ori ent "förstörts" . En r ad mindre fartyg ha de• sänk ts. 

ett fåta l hade undkommit. De fra nska. förlu st ern a. i döda. beräknades (i][ 

över 5.200, medan de engelska stannade vid 21 8 död a. och 895 sårade. 

Bonaparte orga ni serade sedermera va d som återstod av ma nskap u 1• den 

f ra nska flottan i en "'nautisk legion" ; någon s törre uppskattnin g av denr 

som besegra t s , v isade a ldrig de n unge franske generalen . Flotta n fi ck ocl\: 

så kännin g av han s förakt . Det är inte utan att man är ber edd att drct 

upp viss par a llell m ella n honom och en diktator i vå r tid. 

Snart ge nljöd England av glädjeutbrott över de n stora segern ; Nelso.t 

mottog som rädda r e av Indien åt Engl and e n gåva på 10.000· f frå n Ost

indiska kompaniet. Och Sir William H a milton gav detta omdöme om Nel
sons bragd: 

··Den ärofulla. segern liknar· S: t Peterskyrkan i nom. Den frapperar t ill 

en början för sin vJiJdighets sku ll , men studerar man den nä,rmare fra m

s tår dess dimensioner än und erbarare··. 

Och när Lord Spencer - sjöministern - fick del av nyhete n om sege!'ll 

föll han avsvi mmad till golvet i sitt tjänsterum - - - . 

Eric Hägge. 

öNSKAR SOVJET KRIG? 

Herbert S. Diners.tein , Der Krieg und die Sowjetunion. 

("War and the Soviet U nion"') . Kiepenheu er & vVitsch 1960. 

Den fråga , som den amerikanske författaren önskar besvara, berör h eiB 

Yärlden och st å r i medelpunkte n av den väs tliga världens utrikespoliti sk' 

överläggningar och spekulationer. Och detta oberoende om temat berör 

Berlin ell er Kuba , Sydös~asien ell er Kon go. Han utgå1;: från en stånd'punkt, 

som är möjli g att utforska, men som västerlandet fäst för litet uppmär k

samhet åt : de sovjetryska militärledarnas militär·-teoretiska tänkesä tt . 

Dessa har funnit sitt uttryck i en rad militära tid skrifter. Dessutom. ha r 

de behandlats i dagspressen, och v i har dem fra mför oss. Författaren h a r 

sa mlat dessa med stor flit , systematiserat desamma och dragit s ina slu t

satser. Utdrag ur de viktigaste a rtiklarna återges i boken . 
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Utrustandet av Sovjetunionens strid skrafter m ed ato mvapen h a r fram

J;:aJiat e n r evolution av militärstrategin . som utövat s tor t inflyta nd e på 

!{remis poli tik. För a tt rikti gt förstå detta, må ste vi göra klart fö r oss. 

att Sovj etunion e n ännu för inte så lä nge sedan levde i s tändi g frukta n 

för sin existens och att dess miss troende gentemot den övriga världen 

inte sakn ade a nl ednin g. Hitlers över fall 1941 stärkte dess mi sstro och där

till kom ännu förhålla nd et, att Sovjetunionen kom t ill kla r övertygelse om 

- och detta oberoende av de n officiell a propaganda n - att dess förintelse 

Jåg inom möjli gh eternas gräns. Idag ä r situation en en a nn a n. Sovjetunionen 

]lar egna atomva pen, den h a r utvecklat sin tunga industri med oa na d snabb

bet, vidare har de n sörjt för e n väl u tb ildad och talmässigt stor teknisk 

reserv, de n har i satellite rna. och n åg ra as iatiska lände r funn it bundsför

vanter. M. a . o. står den in te ensam. so m t. ex. för 20· å r sedan. Svårig

betern2, i västerlandet befrämj a r Sovjetunione ns säk erhe t. Det r ysk a. s jälv

förtroendet har å tervunnits och t. o. m. blivit större. De sovj etrysk a 

ledarna av idag ä r övertygade om a tt den militä ra balans e n mellan kraf

terna i världen h ar gått i bolsjevikernas favör , och a tt ett kri g, som de 

inte önska r , knappast är troligt. Och detta oakta t tro de. a tt de a ll t id skall 

vam beredda att föra ett totalt atomkrig och detta. reda n därför att "den 

mot sin und ergå ng gående kapitalisme n" i ren desperation skull e kunna 

tillgripa det s ista medlet: kri g. Sovjetunionen påstår, att dess ledar e inte 

behöver föra krig. Tack var e sin militära styrka kan de n e xpa.nd e·ra utan 

insats av de mi.Jitära r esu rserna. Sa mmanfattningsvi s ka n man således 

påstå, att enligt Kremls uppfattnin g har fredsutsiktern a förbättrats tack 

vare Kremls växande militära och industriella styrka. Men freden är trots 

detta än nu inte garanterad. 

Nu måste ma n gö-ra en skillnad mellan de a v Sovjetledningen officiell t 

framh å llna synpunkterna och deras ve rkliga åsikter. Detta är desto svå

J:are, då ju fr ågan om kri gsfaran i Sovjetunionen ä r e n inrikes- och inte 

en utr·ikespolitisk fråga. Stalin kunde piska upp fo lkmassornas a rbets

prestationer genom antydningar om den frå n västerlandet hotande krigs

faran. Malenkovs fall be rodde ej på de1~ orsake n, att han " inte ·· fö-rstod 

att r egera", u tan ' a tt en m er förslagen man . som under å beropande av att 

man inte genom understöd åt den lätta re indus trin samt genom att förse 

allmänheten med konsumtionsvaror skulle vinna ett hotande kri g· utan 

endast genom att producer a mera fl ygpla n och tanks. Så snart Malenkav 

avskedats från s in pos t som ministe rpresident var kri gsfa ran över! 

Man skulle ju kunna antaga, att belsjevike rna und e r· upproret i Polen 

och Un gern 1956 s kull e talat om en a llmän krigsfara. Men detta skedde inte . 

Först 1957, då en verkli g krigsfa ra inte alls var aktuell , behandlade Chru s

tjov å nyo temat om krigshot. Varför? Hans position hade kanuni t i gun g

ning, och han var tvungen a tt finna en utväg fö r att stiilrka sin ställning. 
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En parallell har vi i Fidel Castr os påstående om USA :,s invasionsplanPr. 
Chrustjov var enl igt författarens mening tvungen att å nyo måla k rigs. 
faran på väggen. Dinerstein säger: "Det enda eleme nt, som i elen officiella 
sovjetisl'a diskussionen om möjligheterna till ett krig alltid saknas, är den 
verkliga krigsfaran··. När sovjetiska ledar e talar om krigsfaran gör man 
rätt i att ailtid fråga efter inrikespoli t iska motiv. 

En viktig plats i de sovjetiska militärernas tankegång intar frågan on1 
ett preventivkrig ("initiaiivkrig'' ). Uneler Stalins tid , som r,acle sin eg en 

teori om krigets ' 'alltid giltiga faktor" fick inga andra åsikter framfö ras. 

Men efter hans död har det publicerats artiklar, som behandlar v erklu·t 
militärteoretiska frågor. Kärnfrågan är: är överraskningsmomentet i atom

bombens ticlevarv av utslagsgivande betydelse, och om det förhåll e r sig 
så: vad skall Sovjetunionen företaga sig för att vara skyeldad för dessa 
överraskningar? En av Sovjetunionens militärteoretiker, marskalk Rot
mistrov skriver: --om v i är tvungna att g ripa till vapen måste vi, på gru!'d 
av överraskningsmomentets stigande betydelse. kombinerat med den f fir

ändrade kara ktären av krigsföring, vara i stånd att genom fullt utn ytt
jande av överraskningsmomentet tillgripa det strat8giska initiativet. At t 
··t illgripa, initiativet" betyder i vanligt språkbruk att börja kriget. Varifr (tn 
ocl1 hut' erfar man att motståndaren tänker angripa Sovjetunionen? F <ir 
detta ändamål finns "ett skickligt uppbyggt och med uppmärksmhhe t ar
betand o underrättelseväsende om motståndarens avsikter··. Att detta ll 'l · 

derrättelseväsende uneler andra världskriget och även senare fungera de 
p 2. ett utmärkt sätt vet vi genom spionerna Sorges, Hiss o. s. v. h a nd 
lingar. 

Ledarna föt· Sovjetunionen tror, att det i ett v is st läge kommer att va ra 
nödvändigt att förekomma fiendens atomkrig m ed eget atomkrig. Dä rtill 
är deras avsikt att uppbygga en lämplig militär potential. Så länge de ini e 
är övertygade om en säker Eeger, kommer de inte att påbörja ett ' 'iLi
tiativkrig''. 

Oskar Angelu s . 

EVIDENCE IN CAMERA . 

Av Constance Babington Smith. 

Chal.to a nd \Vindus. London 1958. 

Till elen litteratur, som behandlar händelser och förlopp under det andra 
världskriget. utgör "Evidence in camera" ett välkommet komplement. F o r

fattar innan - miss Babington Sn1 ith - har haft ett för henne välltän t 
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material att arbeta m Bd, då hon under det andra världskriget tjänstgjorde 
vid ' 'the AHiecl Central Interpretation Unit ... 

Hennes förmåga att i skrift på ett både sakligt och underhållande sätt 
redogöra för utvecklingen av flygspaningen. främst fotospaningen och 

därmed sammanhängande problem und or det andra världskriget gör bolt en 
i. hög grad läsvärd. 

Sjä;Jvfallet har d en, som önskar en direkt orientering o:11 flygfotospaning 

av i dag, intet att h ämta ur "fcreliggande verk. Men fLr den, som vill ha 
en orientering om bakgrunden till den utveckling, som försiggått på detta 
område, finns åtskilligt av intresse. 

I redogö•relser i olika publikationer för förhållandena inom den brittiska 
krigsmakten vid tiden för krigsutbrottet finner man ofta , att avsevärda 
brister i materiellt och organisatoriskt hänseende förelåg. Flygspaningen 
utgjorde härvidlag inget undantag. Men det är trots detta närmast nied 
förvånin g man erfar att år 1939 den materiel, som stod till förfogande för 
flygsp aning, flygfotografering och tolkning av bilder var både omodern 
och fåtalig. Någon nämnvärd utveckling av denna hade en ligt författarin
nan knappast skett under mellankrigstiden. Och detta trots två anmärk
ningsvärclö. förhållanden. För det första hade en viss utveckling av flyg
fotografering ägt rnm under det första världskriget. De erfarenheter, som 
därvid vunnits , hade klart visat värdet av flygfotospaningen. För det andra 
had e under mellankrigsåren den civila flygfotograferingen utvecklats kraf
tigt, främst i samband med framställning av kartor. 

Med än större förvåni n g erfar man i fortsättningen att de första flyg
fotoSpaningarna genomfördes av civ il a förare i civila flygplan. 

Här skall ej vidare avslöjas, hur så småningom flygspaningen och där
med sammanhängande verksamhet organiserades och kunde börja fungera 
p2. avsett sätt. Det må blott nämnas , att författarinnan låter läsaren följa 
flygspaningens utveckling under hela kriget och på olika krigsskådeplatser. 
I samband hänned beröres f lera av krigets mest intressanta episoder t ex 
Jakten på den tyska flottan , bl a Bismarck och Tirpitz, upptäckten av d e 
tyskr. fjärrvapenbaserna och förberedelserna för landstigningarna i Afrika 
och Normandie. 

Dennr. del av boken är ägnad att särskilt intressera dem. som i annan 
litteratur fått redogörelser för olika operationer och verkan av dessa. Dessa 
redogörelser har i regel fö r hållandevis detaljerat berört operationen som 

sådan och praktiska förhålland e n kring denna, medan den mera stabsmäs
r :ga 1elen. förberedelsearb e tet och unelerlaget för detaljplanläggningen icke 
L2rört s 8lls eller endast behandlats helt kort. De n del av förberedelsea r

betec, som omfattar flygspaningen och framförallt de t fotografiska uncler
laget eller vad därur kunnat hämtas av information. blir här vä l belyst. 

En stor del a v framställningen berör .iu st ' 'interpretation··. d v s tolk-

25 
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ning av fl ygfoto n och presentation av resultatet på lämpligt sätt för he. 
rörda staber och förband . Detta ä r föTklarl igt, då författarinnans arbete 
huvudsa kligen hört t ill denna gr en av verksamheten . 

Miss Bab ington Smith, som tjänstgjorde i W.A.A.F. från juli 1940 ti ll 
krigets s lut, var e n av pionjärerna på fototolkningens område. Den stora 
erfarenh et, som hon efterhan d fick , utnyttj ades också i u t bildningen av ny 
fototollmingspersonal. 

Det förtjänar också framhållas , att hon efter krigsslutet i Europa tjänst. 
gjorde vid U S Army Air Fo rce In tellige nce, som fototolkningsspecial ist 
pil. krigsskådeplatser i Sti lla Havsområdet, föl" v ilket hon i dec. 1945 -
som första engelska kvinn a - fick mottaga L egio n of Merit. 

P. S. 
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Notiser från nar och fjärran 

sammanstä llda vid Ma rinens Presscleta.lj. 

U. S. A. 

En Regnlus-robot avfyras f rån atomubåten "" Ha.libu t "" (Helgeflundran) -
den för s t a. atomubåten m ed robotb estyclming. l bakgrunden är hangar
fartyget Lexingt on. B ilden ä r tagen unele r en övning i västra Stilla havet. 

The Illu strated Lonelon News . Mars 1961. 

Jagare. 

Den vid koll ision med jagaren "'Ammen·• (DD 527) ska dade jagaren 
'"Colletf' h a r fått ett n ytt fö rskepp fr ån jagaren •· seaman ., (DD 791 ), 
som aldrig färd igställts. 

Marine Runclschau. Februari 1961. 

Fregatter. 

"Dewey"" (DLG-14). ""Coontz"" (DLG-9), ""Mahan" (DLG-11), "P re bl e' ' 
(DLG-15) och ' "King"' (DL G-10) är de för s ta fartyg, som utrustats med 
den nya, väsentligt fö rbätt rade vers ionen av lurtförsvarsroboten T errier. 
Det nya vapn et sk8 11 även istalleras på två konvention ell a h angarfartyg. 
~.re robotkrys sare samt på ytterlig:ue 14 fregatte r. Atomdrivna kryssaren 
Lon g Beach" och likaledes atomdrivna fr egatten "'Bainb ricl ge"' konnner 

ävGn de att bära ele n förbätt r ade Terriern. 

Our Navy. Februa ri 1961. 
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Sto rbritan n i en. 
Kryssare. 

Kryssaren "Blake''. det tredje fartyget i Tigerklassen, är nu moder. 
ni serat. De bå da systerfartygen "Tiger" och ' 'Lian '' är också h e lt m oder·. 
11iserade. Kryssaren ' 'Lian" utför nu s ina avslutande prov, var efte r far. 
tyget s kall in gå i Medelhavsflottan. 

Marine Ru ndschau. Februari l Htil. 

Jagare. 

Den a nd ra av fyra r obotjagare . ' 'Hampshire" h ar sjösatts. Tillsamma ns 
med. sys terfartyget ' 'Devonsbire" beräknas "Hampshire" komma i t jiinst 
1962 . De båda följ a nde robotjagarna är "Kent" och "London". 

La Revue Maritime. Februari 19ti l. 

Den fj ärde fre gatten av Leancler-klassen, "Penelope", har k ölstriic·k ts 
Den femte fregatten av T rib a l-klassen , ' 'Eskimo", har s jösatts. . 

Marine News. Mars 191!1. 

Sovjetunionen. 

Ubåtar . 

E nligt en sagesman skul le Sovjet förfoga över 14 konventionell a ulJa tar 
med robotbestyckni ng . Några av dessa ubåtar är a v modifierad !:-typ. 

De övriga ä r av G-typ. en klass som särskilt konstruerats för änclanrtlet. 
U båtarna av Z-typ har t vå robota r . medan de av G-typ är utrustade med 
sex. Porten uppges li gg2- mella n 150 och 500 nautiska mi l. Enligt s<t r n ma 
käl l2- har sovjetmarinen två eller tre atomubåtar, men n ågot b elä g för 
Dtt dessa är rob otbärande finns ej. 

La Revue 1\htritim e . Februari 1! 1111. 

Danmade 

AJ inJ'i .. H:pctrc . 

Vid örlogs-varvet i 1~CIJcHlHi1;1~l h:;u· f;JGsa t ts 1:li nsveps.1·en -''S and-vi ~· och 

l;evakningsfart.vget ''f) Ty~t den'". ··sandvig' ' dr den tredje r1v fyra b cv 1 U nd~ 
111 insvepare. Do tv[~ re~lan s jUsatta är n1lnsveparn a ' 'ltsvig'' och " lVI o~..;v tg. 

Tidskrift for S\'lvaesen. Februari 1%1-
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Fra11kri k e. 

' 'Flore" . 

ut·åtar. 

"Flo re" , el en [entte ubåten av Daphne-klassen har sjösatts i Ch erbourg. 
uläge deplacerar ''l'~lore" l 040 ton. Hon har S emt-Pielsticlzdieslar , som 

ger en Car t av ca 16 knop. U båten h ar 12 t orpedtuber. 

La R evue Maritime. Febr u a ri 1961. 

Väst-Tyskland. 
Minsvepare. 

Nybyggda minsvepa r en " P luta•· h ar tagits i tjänst i 5. minröjnings

eskadern. 
"Krebs'', av samma klass som "Plu ta' ', h a r efter ombyggnad tillförts 

l. minröjningseskacl e rn. 
"Jupiter' ' s jösattes i februari. 

Marine Runclschau. Februari 1961. 

Motortorpedbåtar. 

"Dommel" har ingått i 5. motortorpeclbåtsesh:aclern. 

" Zobel" s jösattes d en 28/1. 
Marin e Rundschau. Februari 196L 
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Italien. 

Kryssare . 

Eeter en genomgripande ombyggnad i La Spezia (nytt mask ineri. ny IJe

s tycknin;; , nya mastei· . robotbestyckn\ng) gick "Giuseppe Garibald\' ' this· 
tas sin fö!·sta provtur. 

De första bilderna efter om byggrwde n visar k ryssar en ännu uta n en 
planerade v a pen u trustningen. 

lVJarine Rund schau. F ebrua ri 191iL 

Portugal. 
Jagare . 

.Jagaren •·nao•· har str uki ts u r li sto rna och skall skra Las. 

La Revue Maritime. Feb ruari 196 l. 
Skolfartyg . 

Enligt d en portugisiska pressen har marinen beslutat att f rån Brasi lien 
l nköpa segelfartyget ' 'Guana bara '' för att er sätta de n tre mastad e ba rten 
"Sagres". 

La Revue Maritime. Feb ru ari 1 9G l 




