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Av ledamoten GOST A LIUEKVIST 

Svävare och bärplanbåtar 

(en jämförelse med konventionella fartyg) 

Allmänna synpunkter på farkoster under 300 ton. 

Den ständigt återkommande frågan om svävare och bärplanbåtar 
helt eller delvis kan komma att ersätta våra konventionella marina 
övervattensfartyg har tyckts mig så angelägen och viktig att belysa, 
att den kunde upptagas som ämne för en årsberättelse i skeppsbyg
geri. Frågan är väsentlig, då utvecklingen för skeppsbyggeriet i sin 
helhet skulle ändra karaktär i många avseenden om nuvarande 
marina enheter utbyttes mot fartygstyper med mera flygteknisk in
riktning. 

Mången bedömare vill kanske ur utvecklingsbilden helt utesluta 
bärplanbåten såsom orealistisk för svenska förhållanden och enbart 
rikta spekulationerna mot svävare. En allsidig bedömning av ut
vecklingstendenserna för det marina skeppsbyggeriet tillåter dock ej 
att bärplanbåten åsidosättes. Ej heller får aldrig så lovande utsikter 
fö r svävaren förleda bedömaren att utesluta de utvecklingsmöjlig
heter som förefinnes för konventionella fartygstyper. 

Den farkoststorlek, som kan komma att bli aktuell för svenskt 
försvar, då det blir tid att välja mellan här omnämnda slag av vapen
bärare är en fråga som är helt beroende av vapenutveckling och rent 
militära bedömningar. Jag skall inte göra några uttalanden i detta 
avseende utan inskränka mig till att betrakta vapenbärare med ett 
deplacement av maximalt 300 ton. Ifråga om bärplanbåtar och 
svävare är möjligheterna att beräkna prestanda för större farkoster 
också än så länge all t för begränsade, då all praktisk erfarenhet ifråga 
om stora farkoster saknas. 

44 
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Jämfört med konventionella fartyg väntar man sig av såväl bä r
planbåtar som svävare högre fart, större oberoende av väderleksför
hållandena på havet och kanske också en större bärkraft d v s möj
lighet att medföra större vapeneffekt. Allt skrivande och propagan d.,_ 
om båda dessa slag av farkoster har skruvat upp förväntningarna 
och likaså har den språngvisa utvecklingen på alla tekniska områden 
bidragit till förväntningar av mer eller mindre revolutionerande slag. 
D e bestämda kraven på ökade prestanda är dock varken på det 
marina eller på det merkantila området så markerade och ford ran de 
att alla resurser tillgripes för att verkligen åstadkomma något revolu
tionerande. Det är snarare så att konstruktörer och tillverkare av 
såväl bärplanbåtar som svävare genom att uppvisa vissa väsen tliga 
företräden för sina produkter och genom att utlova stora förb ätt
ringar inom kort tid försöker frammana behovet av prestandaför
bättringarna både inom örlogs- och handelssjöfarten. På det mer
kantila området torde det dessutom vara lättare att påvisa fördelarn:~ 
med dessa nya fortskaffningsmedel i jämförelse med de befintl iga, 
medan på det örlogsmarina området steget mot ökade prestanda blir 
mindre markerat. 

Det intressanta med såväl bärplanbåten som svävaren är det fö r
hållandet, att förbättringarna jämfört med konventionella farkoster 
inte inskränker sig till en enda egenskap t ex högre fart utan att man 
dessutom räknar med att andra egenskaper också förbättras, vilka i 
vanliga fall uppoffrande måste försämras. Så t ex skulle med högre 
fart även följa bättre sjöegenskaper och bättre bärförmåga. I vissa 
hl! och under visso. speciella förutsättningar är detta också möjligt 
men ett närmare studium av de tekniska egenskaperna hos detta slag 
a v farkoster grundat på den erfarenhet, som nu förefinnes, visar att 
dc stora förbättringarna inte är så självklara. 

Konventionella båttyper. 

De konventionella båttyperna i storleksklassen under 300 ton ha r 
under en lång följd av år utvecklats mot snabbhet i förening med 
ökad sjövärdighet. De största problemen härvidlag torde ha vari t av 
maskinteknisk karaktär. Det ständiga kravet på allt lättare maskin
anläggningar har medfört pressade konstruktioner känsliga för drifts
störningar. De speciella motorer som erfordras för snabba båta r <1.V 
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här berö rt slag h~r utvecklats ~ör helt andr~ änd.~mål än fartygsdr_ift 
d" behovet vant av alltför hten omfattnmg for att ur ekonomtsk 
s a~punkt m~.ti.:era. en motortillve.:lming .. ?m maskin:r för ~lygplan 
y d vissa forandrmgar kan anvandas for fartygsdnft erhalles ett 

111-~rre avsättningsområde och kostnader för utveckling och konstruk-
sto d · d b l o . k' D f" hol ·on kan fördelas me mm re e opp pa varJe mas 111. etta or a -
~~nde utgör bakgrun~en. till att. gast~J.rbiner .. kan bli konkur~ens
kraftiga som framdnvnmgsmaskmer aven for fartyg och batar. 
Genom vikts- och utrymmesvinst vid övergång till gasturbindrift har 
utvecklingen av konventionella farkoster inom här berörd storleks
klass varit framgångsrik . 

1\ven om det är omöjligt att i praktiken öka farten hos konven
tionella fartyg till mera än c:a 50 knop har den utökade kännedomen 
om sjövärdighet, effektivare maskinanläggningar, lättare material 
m m möjliggjort tillkomsten av fartyg, som kan bära större vapen
utrustning och tillåta ett bättre utnyttjande av denna. Ytterligare 
framsteg i detta avseende kommer att bli möjliga för konventionella 
fartyg inom en nära framtid både genom säkrare beräkning av skrov
hållfastheten syftande till lättare konstruktioner utan eftersättande 
av styrkan och genom övergång till skrovbyggnad av på lämpligt sätt 
utnyttjad glasfiberarmerad plast. 

Som exempel på en extremt fartbetonad marin farkost i modernt 
utförande kan nämnas den engelska torpedbåten "Brave Borderer" 
som med ett maskineri bestående av tre Bristol-Proteus gasturbiner 
kan framdrivas med en hastighet av något mer än 50 knop. skrov
formen är av planande typ med skarpt slag och lätt byggnad. All ut
rustning är omsorgsfullt konstruerad för att vara så lätt som möjligt 
men ändå motstå påfrestningar som kan uppstå på havet. Danska 
marinen har anskaffat torpedbåtar av modell "Brave Borderer" 
(fig l). 

Vid konstruktion av den svenska torpedbåten T 121 (se fig 2), som 
är under byggnad, har man ej velat driva kravet på lätt konstruktion 
och snabbhet så långt, som vid ovan nämnda torpedbåt. Gasturbiner 
av Bristol-Proteus' typ med en effekt av 3 X 4150 hk placerade längst 
akterut ger fartyget ett speciellt utseende. Med stark betoning av sjö
värdigheten har detta skrov utformats med mjukare linjer i förskep
pet och skarpt slag först längst akterut. Kravet på största möjliga 
basoberoende med fullständig förläggning av besättningen ombord 
har ej medgivit ett fartgynnande extremt lätt utförande, utan hela 
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Fig. 1 

Danska torpcdbJten Soloven. Längd 27,4 m, bredd = 7,5 m, deplacement f. mstat 

c:a 90 ton, Maskineffc.lct 3 X 4250 = 12750 hk gasturbiner, fart c:a 50 knop. 

fartygstypen har grvtts karaktären av att vara sjöoberoende och 
relativt robust i sitt utförande. I jämförelse med nedan beskrivna 
byggda bärplanbåtar och svävare blir T 121 mycket stark och mot
ståndskraftig. Detta måste man ha klart för sig, då man gör jäm
förelser mellan olika slag av farkoster. Bärplanbåtarnas och speciellt 
svävarnas omreklamerade prestanda förutsätter nämligen mycket 
lättare och i många avseenden ömtåligare byggnadssätt. 

Biirplanbåtar. 

De mest avancerade och största bärplanbåtar, som finnes i dag, ha t 
tiilverkats och utprovats i USA. I Ryssland har man utnyttjat bär
planbåtar i kommersiell trafik mer än i något annat land men här 
byggda typer är i allmänhet avsedda för flodtrafik och ej särskilt 
avancerade. 

I USA är det särskilt två bärplanbåtar som är av intresse. De ut
gör resultatet av många års forskning och har föregåtts av fle ra 

Fig. 2 

Torpedbåt T 121. Längd ö a = 42,5 m, bredd = 7,1 m, deplacement f. 

c:a 190 ton, Maskineffekt = 3 X 4 JOO = 12 300 hk gasturbmer, 

fart = c:a 40 knop. 
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rustat 

mindre experimentfarkoster. De kan betraktas som goda :xpor~en:er 
för dagens teknik på detta område. De repr~senterar ~ar sm p~~ncrp
lösning av bärplaniden. Den ena har nämligen yrskarande barplan 
och den andra helnedsänkta. 

Den förstnämnda "H S Denison" har framtagits för kommersiellt 
behov genom Office of Research and Development, Maritime Admi
nistration, US Department of Commerce och konstruerats oc~ byg.gts 
av Dynamic Developments och Grumman Airocraft Engmeenng 
Corps (se fig 3 ). Den har under 1963/64 genomgatt n:ycket omfat
tande prov i såväl luant vatten som i vågor med vanerande farter 
upp till nåaot över 60 knop. U p p till 55 knop har "Denison" fram
fö rts i 1,8 ~1 höga vågor på vattenområden där vågorna är .korta och 
branta. Fartyget har härunder stabiliser2ts genom ett autoprlotsyst~m 
som påverkat huvudbärplanens stabili serin?s~enor o~h det ~ktra bar
planets angreppsvinkeL "Denison" har h1ttrlls enhgt. utgr~.rn~ rap
porter uppvisat god sjövärdighet även om rörelserna gr.vetvrs ar mer 
angenäma i smult vatten än vid sjögång. Gjord an:ätmngar om~_ord 
har dock ej visat några anmärkningsvärda accele ratwne.r. Karaktaren 
på fart ygets rörelser och huruvida det kan vara lämpligt som platt
form för vapen och vapenhjälpmedel av olika slag är fortfarande en 
Öppen fråga. 
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Fig. 3 

HS DEN/SON. D eplacement: 80 ton, max. fart : 60 knop, tot. eff ekt: 14000 hk, 

ant. passagerare: 60 st, längd: 36,0 m, bredd: 7,0 m . 

~en andra av USA:s båda omnämnda bärplanbåtar USS H igh 
Pomt P~H-\~~r helnedsänkta bärplan och har framtagits som pro
totyp for 111ltltart bruk. Den är större än "Denison" och har ett 
d~placement på 110 ton men är ej konstruerad för så hög fart. Den 
gor 45 knop med 2X3100 hk fasturbiner (se fig 4). Den har på upp
drag a~.Bureau. of S~1ips konstruerats och byggts av The Boeing Com
pany narmasot l avs1kt att vara ett fartyg för upptäckt och bekäm
p~nde avo ubatar men är även försöksbåt för utrönande av huruvida 
barplanbatar av detta slag kan användas för andra militära ända
mål. D~n är utrustad med samma slags autopilotsystem som Denison. 
På "H1~~ Point" är ett sådant system en absolut nödvändighet, fö r 
att s.tabd1sera fartyget i höjdled, medan det på "Denison" är avsett 
a~t .forb~ttra r~~·elserna i sjögång. Provturerna med "High Point" har 
g1 ~l t man g a vardefulla erfarenheter inte enbart positiva. Bl a har 
mang~ problem observera:s, som. dämpat optimismen ifråga 0111 bä r
planba.t~rnas snara utnyttpnde v1d högre farter än ca 60 knop. Bland 
de pos1t1va erfarenheterna är särskilt den jämna rörelse som fa rtyget 

Fig. 4 

PC(H)-1 . (HIGH POINT). Deplacement: 108 ton , max.fart: över 40 knop , tot . 

effekt: 6200 hk , ubåtsjaktfartyg, besty ckning: 4 st MK 32 TT, 2 st Mg/50 ca!, 

längd: 35 ,3 m , bredd: 9,5 m. 

haft vid fart i sjöhävning av olika slag. Man har trott sig förstå att 
farkoster a v detta slag skall kunna konstrueras för vilket slag a v 
sjöhävnin cr som helst blott de vertikala bärplansstöttorna göres till
räckligt lfnga i förhållande till våghöjden. Det är en praktisk svårig
het med hänsyn till önskemålet att kunna draga upp eller på annat 
sätt fl ytta bärplanen för att minska djupgåendet vid behov i hamn 
eller på grundare vatten. 

Svävare. 

Svävarna har i dag nått den utveckling att de experimentellt har 
kunnat utnyttjas för passagerarebefordran på kortare relativt öppna 
vattenområden i England. I detta land har svävarkonstruktionen 
koncentrerats. Aven om man inte helt känner utvecklingen i Ryssland 
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Fig 5 

SKMR-1 (Hydroskimmer). Militär försöksfarkost. Startvikt: 25,0 ton, max. /Mt : 
70 knop, tot . effekt: 4320 hk, längd: 20,0 m, bredd: 8,2 m, nyttolast: 4-5 ton . 

torde man dock våga påstå att svävare som framtagits i England :1 r 
de mest avancerade. 

I USA förefaller det som om man koncentrerade sig på grun dlig 
forskning inom svävareområdet utan att omedelbart sikta på färdiga 
praktiska farkoster. Det torde därför i detta land finnas en stor 
teoretisk erfarenhet samlad, som kan utgöra grund för en snabb ut
veckling. 

Den största och mest avancerade svävare, som tillverkats i USA är 
en militär försöksfarkost, SKMR-1. Den har konstruerats och byggts 
av Bell Aerosystems Co i Buffalo och utprovats på sjön Erie. I sin 
första version har den uppfyllt de uppställda · kraven att med en 
startvikt av 25 ton på en svävhöjd av c:a 40 cm göra en fart av 70 
knop (se fig 5). Den har vidare uppgivits kunna göra 50 knop över 
vågor med en våghöjd av upp till 1,7 m men vilka påfrestningar den 
härvid utsatts för har ej publicerats. SKMR-1 skall förses med s k 
"kjolar", ett slags gummiduksförlängda luftspalter för att göra den 
mera oberoende av sjöhävning. 

p 
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Fig. 6 

SR-N 2. Startvikt: 27 ton, max. fart: 70 knop, tot. effekt. 4200 hk, ant. pas-

7 l .. d 19 7 m b··edd · 9 O m ridåhöjd: 1 2 m. sagerare: O st, ang : , , ' · , ' ' 

Fig. 7 

V A-3. Startvikt: 13,7 ton, max. fart: 55 knop, tot. effekt: 1750 hk, ant. pas
sagerare: 24 st, längd: 17,0 m, bredd: 8,2 m, ridåhöjd: 0,9 m. 
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Fig. 8 

SR-N J. Startvikt: 37, 5 ton, max. fart: 70 knop, to t . effekt: 4 000 hk, nyttolast: 

12 ton, längd: 23,5 m, bredd: 9,3 m, ridåhöjd: 1,2 m, militär för söksfarkost. 

I England är det speciellt två företag, "Westland Aircraft Ltd" 
och Vickers- Armstrongs Ltd, som gjort stora insatser för att visa 
möjligheterna på både det merkantila och militära området. West
lands SRN-2, som utvecklats direkt efter erfarenheterna från den 
första mera kända svävaren SRN-1, demonstrerades som en pas
sagerarförande farkost, ungefär vid samma tid som en motsvarande 
svävare VA-3 presenterades av firma Vickers Armstrongs (se fig 6 
o 7). Båda dessa farkoster insattes för passao-erartrafik på skilda vat-

od h . b 
tenomr~ en. De . ade ett stort nyhetsvärde men övertygade knappast 
e1: tekmsk expertis om att kunna uppfylla i reklambroschyrern a om
VIttnade prestanda. Först efter modifiering till en större praktisk 
lyfthöjd genom tillkom sten av flexibla luftspalter, blev dessa fa r
koster något mera än rena experiment. De har visat sig kunna fram
föras över vattenområden med relativ grov sjöhävning utan obehag 
för passagerarna och med hastigheter uppåt 70 knop. Manöverförmå
gan är fortfarande primitiv och farkosten känslig för olika vindför
hållanden. Firma W estlan d har för amiralitets räkning byggt en fö r-
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Fig. 9 

SR-N 5. Startvikt: 7 ton, max. fa rt: 7 3 knop, to t. effekt : 900 hk, an t. passagetal'c: 

20 st, längd: 11,5 m, btedd: 6,8 m , ridåhöjd: 1,2 m. 

storad SRN-2 kallad SRN-3 (se fig 8), som nu undergå r pro v och 
dessutom har man i passagerartrafik en mindre farkost SRN-5 (se 
fig 9), vilken i dagarna börjat produceras mer eller mindre som en 

handelsvara. 

UTVECKL!NGSTENDENSER. 

Allmänt. 
På nuvarande stadium är det mycket svå rt att överblicka den 

framtida utvecklingen för bärplanbåtar och svävare. Ifråga om bär
planbåtar finns inga praktiska erfarenheter av farkoster med en fart 
över 55 a 60 knop och för sv ävare vet man ingenting angående pro
blemen över 65 a 70 knop men känner ganska väl till svårigheter och 
problem som inte är lösta vid lägre farter. 

Många värderingsgrunder har under de senaste 4 a 5 åren måst 
revideras efter experimentella och praktiska prov. Det är fortfarande 
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mycket svårt att extrapolera vunna resultat till ökade storleka 
l ·· f D f r och 1ogre arter. et ordras mycken konstruktiv verksamhet men 0 k Q 

praktiska prov i fu_ll skala och för detta erfordras så stora penn~n s~ 
resurser att utvecklmgen hotar att fördröjas. g 

På det marina området kunde man kanske ha väntat sia- en relat· 
bb .. . 0 ·11 f J · b ' lV t 

sna o~et gan g t1 a noster med betydhgt större hastigheter än 
konventwnella och med större oberoende a v väderleksförhåll d 
·· d · · an en 
aven ur: er 1 v1ssa fall mera utsträckta tidsperioder av året än 

1 

~on nog~ran_~. ~1ppföl jning av den_ tekniska utvecklingen på detta 0~~~~ 
r: de o: h. morl1ga framsteg har v1sat att även om dessa nya farkoster 
sa smanmgom kommer att komplettera en örlogsmarins kon 
· 11 f o ven-
~wne a artyg, sa kommer detta ej att ske särskilt snabbt. Trots st 

. o · hell o . o ora 
m~atset pa v1ssa ~ gar utvecklmgen langsamt i jämförelse med Q 

n:_anga andra tekmska fält. Anledningen härtill torde vara att ~: 
~ors: skymtade mycket stora egenskapsförbättringarna ej gick att 
l eah~er?.. u:ar~ ~n all t;ner påko_stad teknik. Tidiga bedömningar var 
alltfor opt1m1st1s~~· A andra s1dan har av det på sina håll intensiva 
arbete som_ be_d~1v1ts f_ör att utveckla dessa nya slag av farkoster 
f:amkoomm1t t1d1ga:e eJ beaktade ideer som givit språngvisa fö rbätt
nngar ~t konstruktwnerna och som underhållit optimismen ifråga om 
u~_vecklmg_en. Som exempel kan nämnas til lkomsten av ovan om
namnda kjolar för svävare. 

Bärplanbåtar. 

Ifråga om bärplanbåtar finns en ganska rik erfarenhet av båtar 
under 100 ton försedda med s k yrskärande bärplan. Det är framför 
alolt den tys~~ von oSchertelska konstruktionen som fått tillämpning 
pa -~n stor ~~ang~ ?~tar för passagerartrafik på olika vatten runt om 
l va~~den. A ven 1 Os_tersjön har denna konstruktion provats i trafik 
o~h a;en rent expenmentellt av marinförvaltningen. Det har dock 
e) v~n~. aktue~lt med farter överstigande 35 a 40 knop och den fö r 
mannforvaltnmgen härav vunna erfarenheten har närmast varit att 
man kunnat framföra vapen med en något lägre maskineffekt än 
som e:_fordrats för en konventionell båt men knappast på en lu gnare 
och bat~re J?.~a.ttform utan snarare tvärtom. Andra undersökningar 
tyder_ pa n~OJ!lgheten av förbättrade plattformsegenskaper och ut
vecklmgen tfraga om helnedsänkta bärplan skulle teoretiskt medgiva 
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eket lugn jämn gång även i grov sjö. Detta har i viss mån styrkts 
rnY k . USA d .d. .. d "H. h P . " försö en 1 me tl 1gare omnamn a 1g omt . 
av 1· 0 • b.. l bo 1· d f Vrsprung 1gen sag man 1 arp an aten rea 1seran et av arter t~pp 

ot 100 knop även för mycket stora fartygsenheter. Superkavlte
e:nde propellrar och bärplansprofiler skulle möjliggöra en sådan ut
~eckling. Beräkninga~ har visat väsentliga nackdelar ~ör s_tora far
koster. Alltför komphcerade samband fart - storlek for ohka typer 
av bärplanbåtar förhindrar en närmare genomgång i denna ?ver
siktsartikel. Det står dock klart att för här berörda storleksordmngar 
upp till 300 ton är det i dag orealistiskt att tala om farter över
stigande ca 60 knop. Under denna fart torde väsentliga fördela r 
kunna erhållas för bärplanbåtar jämförda med konventionella båt
typer. Om det förefinnes ett ml litärt öns~emål om_ farter uppåt 60 
knop för en vapenplattform gar detta eJ att realtsera med depla
cerande eller planande båtar. Med bärplanbåt är det möjligt även om 
det fortfarande återstår många praktiska problem att lösa innan en 
dylik farkost kan göras tillräckligt lockande som stadig och lugn 
vapen plattform. 

Overfäring av maskineffekten till en propeller är för en bärplan
båt med stor maskineffekt ett svårt problem, då maskinanläggningen 
måste placeras i skrovet högt över en propellers verkningsområde 
under ~attenytan. Det kan lösas med vinkelväxlar och vertikala 
axlar genom stödbockarna för bärplanen, men blir givetvis ganska 
komplicerat i synnerhet som man av praktiska skäl måste tänka sig 
på något sätt uppfällbara bärplan. "W ater-jet" -drift är en metod 
som ter sig naturlig för en bärplanbåts relativt höga hastighet men en 
praktisk tillämpning är än så länge ej utprovad i praktiken annat än 
för små farkoster. 

Ett annat svårt problem är stabiliseringen i höjdled för en bär
planbåt med helnedsänkta bärplan. För lösning av det problemet 
arbetas på olika håll med elektroniska eller andra anordningar som 
ännu ej lett till annat än ganska komplicerade och dyrbara anlägg
nmgar. 

Vid val av bärplanprincip - yrskärande eller helnedsänkta bär
plan - bör observeras att man har största erfarenheten av ytskä
rande. Sådana har kommit till användning på nästan alla befintliga 
bärplanbåtar. Den enda praktiskt användbara större farkost, som 
byggts och provats med helnedsänkta bärplan, är den tidigare om
nämnda amerikanska "High Point". Aven den mest avancerade båten 
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med yrskärande bärplan "H. S. Denison" är planerad att provas även 
n:ed helnedsänkta bärplan. Detta liksom gjorda teoretiska beräk
nmgar och prov i mindre skala har skapat en större tilltro till hel
nedsänkta bärplan trots nödvändigheten av mera komplicerad stabi li
seringsu trustning. 

Beräkningen av erforderlig maskineffekt för en bärplanbåt är 
fortfarande mycket osäker. Man har klart för sig att de rent teore
tiska beräkningsresultaten måste korrigeras i sådan utsträckning art 
valet av maskinanläggning blir mycket svårt. Om man jämför publi
cerade resultat av beräkningsarbeten som utförts av erfarna experter 
på detta område skall man finna skillnader på upp till 50 Ofo ifråga 
om erforderlig maskineffekt utan att man kan se några väs~ntligen 
olika utgångspunkter. 
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70 knop 

För att något belysa effektbehovet för en bärplansbåt i jämförelse 
med konventionella deplacerande och planande båtar har effekt
kurvor beräknats för olika båttype r vid 100 tons deplacement och 
resultatet fram ställts i figur 1 O. I figuren saknas en ex trem form av 
planande båt (stegbåten) vars effektkurva efter 40 a 45 knop skulle 
ha varit mindre brant än den som markerats som planande. Steg
båten har dock ur sjövärdighetssynpunkt ansetts vara mindre lämplig 
för denna jämförelse och har därför ej medtagits. 

Bärplanbåtens effektkurva måste tills vidare betraktas som osäker, 
då den grundar sig på modellförsök, som ej verifierats i full skala. 
Den har ej kunnat beräknas vid högre farto mråden än 60 a 65 k~1op, 
då det står klart att vid högre farter inträffar på grund av rad1kalt 
ändrad e kavitationsförhållanden överrask ningar som ej alls kan för-
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utses förrän ytterligare forskning och experiment har kunnat utfö r 
Effektkurvan för bärplanbåten varierar också beroende av hu ~s. 

'd 11 11 °[d 'f '11" · ll], vt a prope er- e er vattenstra. n t tt ampas. Vtd farter som här ä 
a_~tu ell a under ~O knop tycks sakkunskapen anse att verkningsgrad; r 
for propellerdnft är något överlägsen vattenstråldrift men att d n 

l '11 . . . d et senare <.:ammer tt _ sm ur verknmgsgra synpunkt största rätt i ett 
högre fartområde. 

Den mycket markerade "hump"-karaktären på bärpl anbåte 
effektkurva är väsentlig för va l av propeller och det torde visa 

1
·1S 

f .. d l f k .. . Stg gynnsamt att or etta s ag av ar ost valJa en propeller med vrid-
bara blad. Härigenom blir man ej så bunden av humpens läge i fa rt
avseend~ utan kan utforn:~ .bärplanet~ mera med tanke på det högre 
far_tomradet och kan moJltgen ocksa förenkla bärplanens stabili
senngsfenor. 

För att åskådliggöra osäkerheten i beräkningen av bärplanbåtens 
effektku~va har i fig 11 angetts ett område inom vilket kurvan kom
mer att ~~gga. Den mera optimistiske bedömaren förlägger sin effekt
kurva nara den undre gränsen av det streckade fältet, medan den 
mera försiktige kan räkna erforderlig effekt enligt den övre gräns
kurvan. 

.. I j_~mförelse med de konven tionella båttyperna är bärplanbåten 
overlagsen ur effektsynpunkt redan vid rätt måttliga farter och ut
gör av enbart detta skäl en lösning på problemet att åstadkomma en 
vapenbärare med högre fart än 45 a so knop . 

Med dagens erfarenhet av bärplanbåtar och vunna forsk nings
resultat står det ganska klart att bärplanbåten redan inom hittills 
för fartyg aktuellt fartområde kan konstrueras som en vid många 
tillfällen bättre vapenplattform än konventionella deplacerande eller 
planande båtar. Aven i det högre hastighetsområdet upp till 60 knop 
har erfarenheten v isat att mycket goda sjöegenskaper kan erhållas 
redan med yrskärande plan. Med helnedsänkta bärplan kommer sjö
gången a~t på verka bärplanbåtens rörelser i än mindre grad . Bär
pla:1ens dJup under vattenytan är här en väsentlig faktor, då vattnets 
orbttalrörelse i vertikalled blir mindre på större djup. 

En bärpl~nsbåt är mera komplicerad att konstruera och bygga än 
en konventtonell båt beroende närmast på bärplanen och de ras 
arranger~ng: De skrymmande undervattensdelarna gör bärplanbå ten 
ohanterhg 1 hamn och medför därför nästan med nödvändighet 
komplicerade anordningar för bärplanens uppdragning eller uppfäll-
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1

" ovan vattenytan. Propellerarrangemang och även anordning för 
1111 oldrift blir mera komplicerad för bärp lanbåten och det tillkommer 
srra b·t· . d . D l . l d k dyrbara sta 1 1senng~an?r mnga~. . e v1s . m~penseras_ essa nac -
d [ar av att framdnvnmgsmaskmenet bhr lattare, mmdre skrym-
e nde och billigare på grund av den minskade effekten. 

!11a o • d l . d. I Bärplanbaren kan 1 ag byggas som en re auvt sta 1g vapenp att-
form för stor lekar med säkerhet u p p till ca 100 ton och trolige_!: f_~ r 
PP till ca 300 ton för farter mellan 30 och 60 knop och den ar an 

l~ länge den enda praktiska lösningen på en sådan för farter mellan 
~ O och 60 knop. För farter över 60 knop saknas ännu erfarenhet och 
det kommer att erfordras å tskillig forskning och experiment med 
olika stora farkoster innan något uttalande kan göras om den prak
tiska användningen av bärplanbåten för sådana farter. 

Svävare. 

Sedan den engelska svävaren SRN 1 år 1959 lyckades göra en tur 
över engelska kanalen har detta slag av farkost för mången framstått 
som något av en revolution på det marina området, där man skulle 
göra sig oberoende av sjögång, isförhållanden och grunda vatten 
och dessutom för marina vapenbärare uppnå farter som man tidigare 
aldrig vågat drömma om. 

Den mödosamma utvecklingen av svävare under den femårsperiod, 
som förflutit efter den omtalade kanalturen utgör ett gott vittnes
börd om att många lovande nyheter på det tekniska området kräver 
lång tid och stora kostnader att föra fram till praktiskt användbara 
enheter. 

De lovande egenskaperna hos svävaren speciellt tanken på ett obe
roende av isförhållanden i våra svenska farvatten gjorde att intresset 
för utvecklingen av bärplanbåten dämpades eller helt slocknade. 
Båda slagen av farkost torde dock ha sitt berättigande för olika ända
mål och olika förhållanden. En jämförelse mellan de prestanda som 
uppnåtts med bärplanbåtar och svävare ställer sig ganska svår, då 
inga farkoster med likvärdiga egenskaper har byggts. 

Man kan säga att man med svävare nått högre hastigheter men 
marginalen är ganska liten. De praktiska siffrorna är 70 knop för 
svävaren jämförd med 60 knop för bärplanbåten. Man vet heller 
inte med säkerhet a tt dessa farter uppnåtts vid samma väderleksför-

45 
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hållanden. Det ligger nära ti ll hands att misstänka en mindre fa rt
skillnad än den angivna. 

Projektering av en 100 tons svävare för jämförelse med ovan skis
se rade bärplanbåt ställer sig även mycket svårt. De konkreta erfaren
h.eterna .kan erhållas från de engelska f~:etag som. byggt svävare upp 
ttll max1mal storlek av 38 ton och en hogsta hastighet under relativt 
gynnsamma omständigheter av ca 70 knop. De försök och prov son

1 
utförts i Sverige med den av Saab konstruerade och byggda modell
svävaren Saab 401 med en totalvikt av ca 1,5 ton och den frå n 
Vickers-Armstrong i England förhyrda VA 2om ca 3,7 ton har givit 
utomordentliga erfarenheter men är långt ifrån tillräcklig grun d för 
konstruktiv uppförstoring till en 100 tons farkost. 

Metoderna för beräkning av farten för en l 00 tons svävare är 
mycket osäkra och den fart som man verkligen erhåller med ett 
maskineri av bestämd effekt kan icke angivas annat än som ett 
ganska stort fartområde. Det är därför för närvarande ej möjligt att 
upprita någon farteffektkurva för en l 00 tons farkost. 

Med sin erfarenhet av hittills byggda svävare har man i En <>land 
l o • o 
mnstruerat saclana av storleksordnmgen 100 ton eller mera närmast 
med tanke på bil- och passagerarebefordran med hastigheter omkring 
80 knop under gynnsamma betingelser. Det finns ingen anledning att 
betvivla riktigheten av dessa konstruktioner även om farkosternas 
rörelser, stabilitet vid sjögång och manövermöjligheter ej kan defi
nieras, så att en bedömning av dem som vapenplattformar kan göras. 

Det förhållandet att stora engelska industrier satsar hårt på fram
tagandet av svävare och härvid understödes av statliga även marina 
myndigheter och att även U S Navy bedriver forskning på svävar
området kan tolkas som tecken på att svävaren kommer att så små
ningom föras fram till en praktiskt användbar vapenbärare. För 
dagen kan ej någon av de befintliga svävarna sägas vara praktiskt 
lämpad för nämnda ändamål. Troligen är byggda svävare ännu för 
små för att som vapenbärare uppvisa tillräckligt kvalificerande 
egenskaper. Det finns fortfarande många primära faktorer som är 
för litet undersökta och utprovade för att ett uttalande om framtids
möjligheterna skall vara tillräckligt välgrundat. Användning under 
vinterförhållanden har t. ex framhållits såsom en mer eller mindre 
revolutionerande möjlighet hos svävaren, men än så länge vet man 
mycket litet om svårigheterna i vinterklimat. Man har dock vetskap 
om att nedisningsrisker i fläktaggregat och luftridåer måste mötas 
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d anordningar som ännu ej finns praktiskt utformade. Manö':er
J11f .. e må<>an är för närvarande helt otillfredsställande även om v1ssa 
or o dl . l förbätt ringar bör kunna åsta conmus mom wrt. 

J<OSTN ADSSYNPVNKTER. 

Det är möjligt at t redan i dag å tminstone på försök använda såväl 
bärplanbåtar som svävare för speciella uppgifter. inom en örlogs: 
flotta , men det är mycket osäkert, om man ve~~~hgen skulle .uppna 
sådana fördelar i något avseende, att de alltpmt stora bnsterna 
kunde uppvägas. 

Om man kompletterar de rent tekniska faktorer, som här anförts, 
med ekonomiska synpunkter, kan man med större bestämdhet för
orda att tills vidare under ännu några år fortsätta byggandet a·v 
moderna fartyg efter enbart konventionella principer. 

Nå<>ra verkliga kostnadsjämförelser mellan olika slag av farkoster 
kan n~an tyvärr ännu ej göra. Utvecklingen av all ny teknik medför 
stora kostnader och svävar- eller bärplantekniken utgör ej något 
undantag. På varje hittills framtagen farkost har nedlagts stora ut
vecklingskostnader och därför kan man utgå ifrån att man för all 
anskaffning av svävare eller bärplanbåtar under den närmaste fram
tiden får betala ett högt överpris. 

Så länge tillverkningen av detta slag av farkoster inte nått en så 
stor omfattning att utvecklingskostnaderna blivit fördelade måste 
man no~ räkna med att det stridsekonomiska utbytet blir fördel-o 
aktigare med konventionella vapenbärare än med bärplanbåtar eller 
svävare. Detta bör ej innebära att intresset för detta slags farkoster 
skall trängas undan. Det bör tvärtom intensifieras genom studier av 
olika slag samt genom prov och experiment s~ att tillrä:ldig ~uns~ap 
finns, när tekniken nått så långt att en stndsekonom1sk vardenn~ 
kan utföras och visar att bärplanbåtar eller svävaren separat eller 1 
kombination med konventionella vapenbärare blir av värde för ett 
sjöförsvar. 
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Anförande av amerikanske marinchefen 
l 

amiral David L fvfcDonald, i Försvars-

staben den 15 september 1964 

General Rapp, Admiral Lindemalm, gentiemen -

It is a very great plcasut·e and privilege to make these few remarks 
to you. My stay thus far in your beautiful country has been most 
delightful and informative - and I am sure that Mrs. McDonald 
shares my appreciation of the hospitality you have extended to us. 

This afternoon I would like to tell you about some of the thin <>s 
going on in the United States Navy, and then try to relate them ;o 
areas of more specific interest to you. If I say Navy most of the time 
I'm not forgetting the United States Marine Corps. In most of thes~ 
things, we are in them together. 

Even though you might think it strange, I would like to begin this 
Navy discussion by talking about a soldier for a moment. The soldier 
v..:as the most farnous ever produced on the continent of Europe, and 
h1s name_ was Napoleon. Certainly every sailor, and every man in
terested 111 the exercise of military power, should be interesred in 
Napoleon, and the reason is this: It is said that up to the time he 
died he never understood the importance of seapower. He simply 
couldn't understand why he - with all of his military geniu s and 
all the military power he had at his disposal - could be defeated by 
what he believed was a nation of shopkeepers who had practically no 
power except the ability to control the sea. I think it is important for 
all of us to realize that there is an enormous penalty attached to 

failure to understand the uses of sea power. Back in August, at the 
time of the crisis in the Gulf of Tonkin, one of our distinguished 
columnists, Mr. Walter Lippmann, wrote that it seemed to him that 
there were still people in the world who didn't understand that it 
would be impossible for the elephant to drive the whale out of the 
sea. And speaking of the Tonkin Gulf - many of us are still won
dering why this attack was initiared against us by such a comparatively 
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11 and less powerful country. In this connection I might point out 
sma historical facts. The first isthat both small and large land powers 
rwo . . - · 

Often taken illogical actwn when sea power restnctwns agamst 
have 1 h d 
l Seemed likely and seeond have-not nava powers ave reacte 

t 1em ' . . ' · h 
sharply toward the apphcatwn of sea-power; to w1t, Cart age, Na-

leon and even the USSR in the case of Cuba. 
po ' . h 

Now we all know, of course, that sea power 1s n?t t e _answer to 
all of the world's ills, but I am convinced that wnhout 1t even as 
fortunare and pow_erful a contry as t~e United States would have a 
relatively small vo1ce at world co:mcds.. . . 

A seeond topic I want to mennon bnefly 111 my 111troductory re-
marks is the interpretation of a w ord, and that w ord is "modern". 
We in the U. S. are very proud of our modern Navy, but I really 
think that gn·ater advances are just ahead of us. We've used very 
little of the sea so hr. Our submarines operate in a very small area of 
the sea. Our surface ships, I think, are probably on the threshold o~ a 
revolutionary change in propulsion. Our missiles and our naval aJr
craft are actting faster, with longer ranges, greater accuracy. But 
these thin:s are advances from a technology point of view only. I 
don't beli~ve that a modern Navy should just be viewed from a 
technological point of view; I think that a modern N~vy_ should be 
a navy which can care of any situation which might ans~ 111 the m?
dern world. Sametimes it seems to me tbat we become so 111terested m 
technological advances and sophisticated weapon: systems that we 
seem to forget that there is still a lot of old-fashwned skuldug~ery 
goino- on in the world. Insurgency, counter-insurgency, smugglmg, 
gunr~mning, hijacking, etc., must be defended against and it doesn't 
take a fancy ship with a fancy missile-system to stop a 12-knot tramp 
steamer. I hope that we can have the most modern Navy in d:e 
world, but I repeat that, from my point of view_, a 11_1oden~ Nav~ 1s 
a Navy that can take care of any conceivable snuat10n w1t_h w~1ch 
we might be confronted in the modern world - those s1tuat1ons 
which arise from the political ambitions of, shall we sa y, undeveloped 
countries as well as those situations which arise because of great 
advances in technology. 

* 
N ow, you might ask, just what are you doing_to make certain that 

You are going to have this modern system of wh1ch you speak? Gent-
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Jemen, w:'re ensuring this by p_lacing extrao rdinary effort on studie 
I f there Is an y on e word wh1ch characterizes the activities in l s. 
Pentagan today, it is the word "study". It is a fact today tha t:e 

d ' t 1!1 
or er to get support for any request one might make, you mu st h 
the need justified by means of a stud y. Such a study must incl adve 

l d .ff u e 
:e:era 1 erent mea~1s of accomplishing your objective, tagether 
vVIth the cost compansons. Usually we use a con"!bination of b 1 

·1 · d . "j· j · Ot 1 1111 1tary an CIVI 1an personne 111 our study groups. 
Th e reason we have gone to such lengths in the study area 1"s 

b . one 
common to oth our countnes. That is the sophistication of th e . . f ' 11la-
JOnty o ?ur _weapons systerr~s. plus the extremely rapidly ch:tnging 
technologies 1mposes a ternflC burden upon our resources. N 
country's resources are unlimited. How then does one allocare a Ii mi~ 
ted amoun~ o[ resources between man y competing demands? Uniess 
we are sat1sf1ed that each expenditure is producing the maximu 

d · l "b m an most econom1ca contn ution to the total defense we are ·. 
d f d" . . ' ltl 

anger o ISSipa~mg our resources - to our own danger. 
So we are cont111uously engaged in a series of studies to determ ine 

what our best weapon selection policies should be - a question r 
know to be of great importance to you also. 

r_ thoug~t that you migh t b_e interesred in a few of the things at 
wh1ch we 111 our Navy are takmg a good hard look. 

One ? four most interesting studies has been the question of nuclear 
power :n aircraft carriers. As you know, adding mJClear power to a 
~ubmann_e transfo:ms it int_o a t rue submersible - literally changes 
lt to a different k111d of sh1p. But the same big transformation does 
not take place in a surface ship. Although we are extremely well 
pleased with the performance of ENTERPRISE - which inciden
tally, le,ft Ne": Zealand a few days ago to round Cape Ho~n 011 her 
tmreh~e1ed ~nnse around t~e world - we do have to recognize that 
there Is a fme balance wh1ch must be struck between the additional 
cost of the nuclear power plant and the increase in performance. 

New, as a_ result of further technological development in the nuc
l~ar propuls~on field, and studies of the required characteristics of 
a1rcraft carners of the 1970 period, we believe we can build a carrier 
using only two reaerors - instead of eight as are in ENTERPRISE. 
We are optimistic that this will prove to be a most valuable conrri
bution to our national defense. 

We have a study concerning tactical air warfare. For many, manY 
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. it has been considered an accepted fact in the United States 
Years . b d . f l . 

h Ove!·all operation of ear ner- ase airera t cost muc 1 mor e 
hat t e ' . . h r 

t the operatlon of shore-based aucraft. Although we eac rea tze 
than · h f. "f almost anythino- can be proven w1t 1gures, 1 one can vary 
rbat .' assumptions b we do now have significant evidence which 
certaln ' ' · 1· l d. ff 
. d" tes that from a eosting point of view there IS Itt e 1 erence 
111 !Ca . . h b . 
between these two systems. This then, in m_Y opmwn, . as o vwus 
. )1· ca tio n s with reo-ard to the numbers of a1 rcraft canters we need. 
tmP b · · • f · b d 
While we believe that ~here 1s ::t~1 opt~mum mix ? _carne r-. ase mo-
bile and shore-based fixed tacttcal atr power, 1t JS ':'ery u~porta~1t 
for us to know that the relative costs a re not heavdy wetghed 111 

favor of land-based air. . 
We are examining the question of shore bombardment 1:1 conn~c-

tion with amphibious landings. Years ago we had Battleshipfs ~qku.Ip
ped with )arge caliber guns - Up to 16" -_for the purpose o sm 1~g 
other battleship. However, tbese large caliber guns wer~ also very 
efficient when used for shore bombardment, espeoal~y when 
softening up a beach prior to initiating an amphibious landmg. Now 
that we have put all of our battleships and most of our large g_un 
cruisers out of commission and replaced many guns on other sh~ps 
with missiles, some say that we are lacking in bombardm ent fire 
power. On the other hand, there are others who bel~eve that. wh_at 
we now have in the way of 5" and 6" guns, plus the mcrease 111 alr
plane fire power, is enough. \V./e propose to settle this argument by 
factual evidence and then be guided accordingly. . . 

In a similar way, we are inquiring into the questions of ant1-a~r 
warfare, anti-submarine warfare, and very importantly the possi
bilities of a limited war at sea. 

* 
There is a particulary strong community . of interest between the 

U. S. and E urope. There is, in fact, a dommant European hentage 
throughout all of America. I think it is safe to sa y that we share . a 
fundamental community of national interest unprecedented 111 
history. From this I would conclude th at we also ha;e a very str_ong 
common military interest. As tl1feats to the peace anse from :anous 
quarters, the nations of the Free World have frequently contn?uted, 
in the best wa:y they are able, to the preservation of peace m the 
world . 
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I.t is extre1~1~ly difficult to determine the specific kind of contri
butlOn a spectftc country should make. We of the United States ha 
been so favored geographically, politically, and economically th:~ 
we hav.e emerged from two. :vorld wars and twenty years of Cold 
War Wtth mos~ awesome mtlttary power ever known to man . O ur 
~es~urces penmtt~d us to develop the first at01nic weapon - based, 
~n~t.dentally, on tmportant European basic research. Following the 
1mt1al use of .rhat weapon, l~~wever, and at the conclusion of World 
War II, we hterally demobthzed. Our subsequent military develo _ 
ments have been undertaken because, in our opinion, we were forc~d 
to underrake them or to face aggression unarmed. 

Consequently, we expended enormous amounts of money tin1n 

d l ' ... , 
an ta ent on weapons development, missile production, nuclear 
power, s.u.bmarine design, aircraft improvements, and a long series of 
other mthtary projects. It sometimes seemed that we were the on! 
ones with the resources to do so, and it was our judgment that w~ 
had to do so in order to meet the threats which were constantly bcina
mounted against the Free World. b 

It is most fortunate that the United States was in a posltlon to 

underrake this military buildup. I t is, in my opinion, most unior
tunate that we were forced to do so. The almost unbelievable skills 
and ingenuity w.hich have gone into nuclear weapons developmcnt, 
for. exam~le, mtgh: I:a:e been devoted to some peaceful pursuit 
whtch cou_d have stgmfrcantly advanced the welfare of Mankind. 

If it were our honest judgment that there was no threat to justi fy 
such an expenditure of talent, we would be most happy to retu rn to 

more humanitarian pursuits. This is not the judgment today, howc
ver, and we in the United States are forced to prepare ourselves to 
meet the. threat from what you might call the upper end of the 
technologtcal spectrum - missiles and anti-missiles, Polaris sub
marines, strategic and tactical air power, and space endeavors. 

Unhappily, while this kind of military power is very expensive 
and certainly potentially devastating, i t is not- as I said at the very 
beginning of this talk - always usable under all circumstances. The 
Korean War illustrared the realities of a limited conventional war 
in which there was no place for at01nic weapons. The United Stares 
provided the majority of troops durino- the Korean War but since 
then,. United Nations peacekeeping for~es and leadership 'have been 
provtded from other nations, in such places as the Gaza Strip, the 
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Congo, and Cyprus. Yo~1r own country has ?een one of the most out
din<> contnbutors m these peacekeepmg endeavors. To date 

stan "' 'l' d . U . d N . l)nited States troops have no~ been ut: tze. m mte attons ope-
'ons since Korea. We thus fmd that m sptte of our awesome power 

:~~ enormous expenditures, there are military activities in which we 
·mply must rely upon others. . 51 

And if you tak e a si tu a tio n s u ch as the B~~lm Blockade, ~or 
example, we find it wasn't the exotic type of nulttary po.wer whtch 
forced Stalin to eaU off the blockade - 1t was the detenmned use of 
rather ordinary transport aircraft. . . 

If we look at the quarantine of Cuba, rather ordmary patrol sh1ps 
and aircraft did the job. Vast military power existed in the back
o-round of course but it was mostly destroyers and cruisers which did 
~he work - an'd, of course, this is the kind of power which our 

South American neighbors can help us with. 
Now let's look right here at Sweden. Sametimes it might appear 

to you that with our Navy scatrered to the four corners of the earth 
that we might lose sight of Scandinavia. It is true that today we are 
heavily committed in the Southeast Asian area and the U. S. Navy, 
almost alone, patrols and guards the unbelievably vast stret~hes of 
the Pacific. But I assure you that we are well aware of the tmpor
tance of the Baltic to the . entire Free World as well as of its impor
tance to Sweden. We know, for instance, that you have a coast line 
of over 1500 miles and that essentially all of your external trade 
moves by sea. W e in o ur country are most interesred in both our im
port and export trade with you, consequently it behooves us - both 
the United States and Sweden - to be prepared to insure that each 
of our countries will always have free use of the sea lanes between 
our two countries. Since we in the United States cannot do all this 
by ourselves we must rely an our friends to plug certain gaps in our 
overall efforts to insure free seaborne trade. 

Of course it is one thing to say that we all expect aid from our 
neighbors in this world - it may however, be qui~e another thit~g 
to bring this expectation to reality. It is here, I behe~e, that we m 
the Western World have a clear edge over the Sovlets, who are 
attempting to join hands with a lar.ge but .reluctan.t ally of wholly 
different culture and at the same t1me trymg to s1t on a group of 
smaller countrie; in Eastern Europe many of whom have their own 
ideas of how alliances should be run. 
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I have always been gratefu l for the opportunity of serving l d 
G l L 

. 111 er 
enera auns Norstad when he was the Supreme Allied Com 

der at SHAPE Headquarters. General Norstad had what seem:~an
me a particularly clear-headed concept of the relationship betw to 

11" een 
~· Ies. He once told me, when I expressed some concern over the 
madequacy of the force leve! contribution on the part of cer·t · 

· h h l au, countnes, t at I s ou d always remember that our number one ob· 
tive was to keep the alliance tagether - that if we made statem~~~
or took actions which might cause us to start fightino- wi"th 0 

5 

l l f 
o ne 

a not 1er, a l o the money and all of the weapons in the world 
wouldn't do us any good. 

_My pn:decess?r in o~fice, Admiral George Anderson, expressed 
t111S ~dea 111 a shghtly different way - he said that out of all the 
sol_utwns t? a particular problem, the ideal one from a theoretical 
pomt of v:ew was not always the best one if it did not brino- forth 
the enthusiasm of the participants. I t would be better, in hi; vie w 
to adopt a course o~ action which was perhaps less than perfeet b u~ 
had the force of umted support behind it. 

I subscribe wholeheartedly to these concepts when I am talking 
about cooperation in military matters. 

I thi_nk t_he re~ationship between our countries can be expressed 
somethmg hke this: There is a strong cultural and blood relationsh ip 
between the Uni~ed States and all of Europe. Although Sweden is a 
neutral, we certamly feel a strong affinity for the fortunes of Sweden 
and _the Swedish people. From this sentiment there is derived a com
mun_lty of interests - we are both interesred in peaceful use of the 
Baltlc; we are both _imerested in deterring a nuclear war from any 
eausej we ~re both mterested in preserving the independent nations 
of this penmsula -:- from air attack, amphibious assault, overland 
attack, or subverswn, and :ve are both interesred in preserving the 
peace through the good offices of the United Nations. Once again, 
my conutry cannot do all of the things that need to be done and it 
seems to me, therefore, that the United States and its NATO allics 
should _strive for~ complementarity of military effort- each nation 
producmg what, It can best produce and which can be used most 
effectively. 

Since_ we in the United States are forced to provide answers to 

w~a~ mig_ht_ be terme~ the exatic threats to our independence - anti
misslle-misslles; possible space weapons, laser development, sea-
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C
hed ballistic missile countermeasurcs, and so on, we must rely on 

jaun . . f 
others to provide some of the less exatiC - but frequently most use ul 

forms of military power. 
--I know this might sound like I am suggesting a kind of rich-poor 
·elationship between the United States and other nations, but I think 
;

11 
actuality it is simply a question of how we can best use our t?tal 

defense resources in meeting the threats which ca~1 be ~1ount:d a~ai~1St 

5 
from all parts of the spectrum, - nuclear, bwlogical, au·, miSSile, 

~ubmari_ne, space, propaganda, deceit, subversion, insurgency, and 

economic. 
I don't think I need to emphasize to you that in spite of nuclear 

power and sophisticated missiles, the Bofors 40 milimeter is still a 
most useful weapon, and as you know, we have recently bought 
Norwegian built NASTY PT boats. 

As an ideal, therefore, I conclude by suggesting to you again that 
_ the facts of Iife being what they are - complementary efforts, 
properly coordinated, offer us th~ best chance of a full and effect~ve 
response to the many threats whtch prevent us today from turmng 
more talent toward the peaceful accomplishments the world really 

deserves. 
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Jvfodern militär och civil utbildning. 

Bättre samverkan efterlyses 

Av löjtnanten i flottans reserv B. J. ABRAHAMSSON 

b _Att ?e~. nya skolsystemet skulle förorsaka stora problem 
nst pa. Ia:ar;, nya skolor, fler klassrum och n a< urbildnit genonl 

h~r aldng tfra~asatts. Man har följaktligen sök/efter n lg~me~e l 
n~ngsmetoder sasom en första lösning på problemen D ty~ u_n erf~·ts-
vat a d · · · e ar mtc or 
T. 1 n e att man l sm sökat~de har fastnat för det amerikanska s. k-

t umpsystemet. I en ledare l Dagens Nyheter "N . k l ,; 
av den 14/7 1964 står att läsa: ya grepp l s o an 

Efter ett års begränsade försök med det amerikanska s k T 
kallat efter en ledande peda<>o<> och k l d . . .. h rumpsysteme t, upp-
.. l o " s o a mm1strator ar en kommitte o k 1 
overstyre sen s uppdra o- a· 1. . .. ' pa s o -

" ,)Ort en pre Immar bedömnino- och f.. .. k · ·· l l 
startas nästa läsår i fem städer Systemet o f· kl "' orso l storre S<a a 

:il~a studie- och a~tivitetscirkein och den g:;or~r~~re~:s:i~::n ait\!~~:!s /::t~ ! deJ: 

'~VtJOnerna med standlgt samma längd och samma elever på samma ålderssta d:~~. 
anerande klasstorlek och lagundervisning" k Il . 

skolöverstyrelsen . Syftet är att del f · .. k a as expenmentrapporten frå n 
med handlednino- och ···r k Il .s ~rso a akuvera elevernas självverksamhet 

o SJa v ontro 1 smagrupper d 1 · l b.. . 
lärarkraft .. ' e s spara 111 oc 1 attre LitnyttJa 

erna genom att ersatta par::dlellundervisnina . 
malklasser n

1
ed f· · 1·· · . o om samma sak 1 flera no r-

are asnmgar etc 1 "storkL , d .. .. 
som rutin och ö ·k 1· . . asser av en en a hrare, d ~ r det passa r 

verst t lg onentenna Vtdare b.. .. d . k 
lärarupp <> ifter överföras o . o· h or en mang tc e-pedagogiska 

. " pa assistenter oc annan servicepersonal. 
De edarenheter som redovisas i ra .. . . . .. .d. . pporten at gtvetvts annu alltför små och 

motstn tga, men ullräckligt lovande för fortsatta f· .. k D ,.. k o .. 

enbart aynnsamma · G .. k l .. orso · e ar oc sa va ra nasta n 
för t .. " . ' bli rannas o an, dar systemet prövats snart ett å r och de loka la 

u sa ttmngarna, . a. storsalar är aod L k l . o • h . 
skattas M J ·· k d o d ' " a. 0 a svang etcrna skall m te under-
bandade pen 1ar un e s~ ana avancerade hjälpmedel som intern skol-TV med 

rogram tranga 1genom vä a<>arna t'!! k l 
nya skolor f .. f ·d b J . "." 1 s ommunerna ärt att byg <>a si na 

or ramtt ens e 10v l stallet för efter gårdagens rutin. " 
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p et är särskilt lovande och lockande att Trumpsystemet direkt förutsätter en 
'dan uppladdning med tekniska hjälpmedel, från stencilapparater och projek

sa torer till inlärnin gsmaskiner, som grundskolreformen ändå kräver för att lyckas 
Jl1ed sin vikt igaste uppgift . Och denna är inte att uniformera utbildningen av ett 

ofrånkomligt heterogent elevmaterial, v ilket är en olöslig uppgift, och inte heller 

att nivågruppera mbildningen efter begåvnings- och skötsamhetskriterier. Viktigast 
är att i n d i v i d u a l i s e r a utbildningen efter varje enskild elevs läggnin g, 

kapacitet, intresse och personliga svårigheter och möjligheter, inlärningstakt och 

utvecklingsförändringar. Ingendera av dessa elevförutsättningar är statiskt givna . 

.Mycket kan förkväva s och snedvridas i onödan och mycket utvecklas över för 

väntan, beroende på hur skolarbetet läggs upp och hur det gruppdynamiska växel

spelet mellan eleverna inbördes och mellan dem och skolhandledarna främjas eller 

hämmas. 
Större organisatorisk differentiering, ett mer elevstimulerande skolklimat och 

sådant medansvar för eleverna, som säkert bättre än nuvarande metoder kan 

skapa den efterlysta ansvarskänslan, och slutligen möjlighet för lärarna att kon

centrera sig mer på pedagogisk handledning och slippa rutiner som bättre kan 
skötas av annan personal eller av tekniska hjälpmedel är förvisso inga tillräckliga 

förutsättningar för goda resultat i den nya allskolan men förmodligen åtminstone 

nödvändiga. 

Trumpsystemet har visat sig effektivt inom det amerikanska skol
systemet där man sedan 1957 - dvs. efter den ryska sputniken -
haft en "drive" i gång för att mobilisera nationens hjärntrust i enlig
het med världssituationens krav och därvid mött samma problem som 
Sverige i dag kämpar med. I detta sammanhang kan det vara av 
värde att också titta litet närmare på den roll det militära utbild
ningsväsendet spelar inom det amerikanska skolsystemet. 

Det kalla kriget, det ändrade strategiska läget efter andra världs
kriget och den under kriget snabbt utvecklade militärtekniska forsk
ningen har tvingat Förenta Staterna att ständigt öka sina militära 
forskningsanslag.1 Till 1942 var dessa anslag mindre än fem mil
liarder kronor per år. År 1955 nådde man till 30-milliarderstrecket 
och 1960 var man uppe i sjuttio. Av allt att döma kommer denna 
summa att nästan fördubblas om tio år. Denna forskning har lett till 
nya produkter, metoder och ideer som alla har någon anknytning 
till både militära och civila ändamål. Inom krigsmakten har denna 
utveckling nödvändiggjort en utvidgad och mer specialiserad utbild
ning. Forskningen skulle varit helt meningslös om man icke också 
hade tillgodosett behovet av att utbilda personal till att sköta den 
nya materielen. Resultatet har därför blivit ett mycket omfattande 
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t~ilitärt skolsystem. Det har visat sig att detta skolsystem inte b . 
ullgodoser kngsmaktens behov utan också utövar ett direkt infly ata 
d o d . ·r k tan e pa en c1v1 a se torn. Den snabba tekniska och samhällel1"o-a -

11. h .. o < b' ll t-
vec \: mgen ar okat kraven och efterfrao-an på utbildad p e. 
bod . d ·r· .. b < l SOn;:tl 

a e 1 .en m1 1tara och civila sektorn. På samma gång har· de ' l r r· o ' < nna ll t v~c ( mg ort d~. bada sektorerna nän~are varandra i utbildn ings-
hanseende. Det ar samma slags motor 1 en militärbil som i en · ·r 
D ·· ··r d d c1v1 . e~ ar va en as\ e olika uppgi[t~rna ~om skiljer det militära och 
c:vrl~. ~lygplanet ~t . Personal~dr~umstratwn_en inom en stororganisa
tion at baserad pa samma pnnc1per vare s1g or<>anisatione11 a·· r c· ·r 
ll .,. .. Sk"Jl d b < lV j 

e er m1 ltar. 1 na en mellan militärt och civilt kontorsarbete ber 
d o d b.. d · d or en a;t p_a ve er oran es attity till arbetet. 
Da okr:gsma~ten utbildar sin egen personal och då ungefär 500.000 

n:an ~.rhgen lam.nar Förenta Staternas krigsmakt för civil anställ
n~ng, ar det tydhgt att den civila sektorn här får ett tillskott av ut

bildad personal utan a~~ b~höva belasta· det redan överbelastade civila 
sk~o ~s.~stemet. D etta forhallande har ytterligare implikationer. De 
mrl1tara skolorna måste årligen nyutbilda ungefär 500.000 man fö r 
~tt fylla vakanserna, och vidareutbildning i stor skala måste också 
agoa rum. Detta .. ställer s:ora krav på utbildningskapaciteten. Skolor 
maste .bY~?as, lar~re utbildas och undervisningshjälpmedel utvecklas. 
Det Slstnam~:da ar .. av. synnerligen 

0

Stor vikt då ju det mänskliga 
v.etaJ:.dets grans~r stand1gt flyttas utat och utbildningstiden som står 
t1ll forfogande ar kort. Resultatet är att stora summor nedläo-ges på 
att utveckla nya undervisningsmetoder. Naval Trainino- Devi~e Cen
ter på Long Is.~and, vilke.t har en årlig budget på öve; 300 miljoner 
kr.?nor, sysselsarter on~knn~ 600 ingenjörer, psykologer, vetenskaps
man o~h peda~~ger vrlka ar fullt sysselsatta med att utforma nya 
UI~~e.rvlsnmgshplpmedel. Dessutom har varje vapengren sina egna 
moJlrghet~~ at: utveckla sådana hjälpmedel. Television används i 
stor utstracknmg och interntelevision är hö o-t utvecklad A. 1 s · 1 · b • rmen 
s1gna skola 1 New Jersey har en anläggnino- för interntelevision vil-
l o o k o b 
(en pa en gang an na 8000 man i 500 klassrum och 5 föreläsnin"s-
sa!ar. Anläggnin~en har 7 kanaler vilket gör det möjligt att visa"' 7 
0~1ka progra.m pa en och ~~mma gång_. Stor vikt fästes naturligtvis 
~1d u~.formnmgen av textbo~ker. Vanligen är de skrivna av respek
tive 1arare, och kommendenng som lärare sker endast efter det att 
vederbörande har genomgått en specialkurs med godkända betyg 
och goda rekommendationer. 
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förutom den undervisning som bedrivs i direkt anslutning till. de 

111
i[i6ira in~ti.tut~one_rna. så uppmuntrar man ~o1~~lett~ra1:.de utbild
. " vid cwrla mst1tut1oner. Colleges och umver srtet 1 narheten av 

111 ~1l?tära baser håller särskilda klasser för militärpersonalen. Det är 
1111 l < • • f o o d d" b ··"[jat för såvil mem<>a som offrcerare att ·a sa ana stu 1er e-
J110J b b o f"l d k . . f 11 
1,ostadc av försvaret. En sa hög examen som 1 . r an 1 v1ssa a .. 
{o på detta sätt. För närvarande beräknar man att mer än 68 °/o av 

al.ls flottaEs officerare har en lägre universitetsexamen (Bachelor of 
a a 1 , f·· 
Science) och .8 °/o har oen fil. dr-ex~men: Inom armen h~r unge ar 

55 Of 0 av off1cerarna nagon slags umvers1tetsexamen och mom flyg
vapnet är motsvarande siffra 49 °/o. Försv~ret har två egna sl~.olor på 
universitetsniv8. och det är möjligt att v1d en av dem avlagga en 
teknisk doktorsexamen. 

Officersutbildningens problem har man försökt lösa genom ett nära 
samarbete med de civila skolorna. Inom ramen för den allmänna 
kursplanen har man , i de större universiteten och colleges; inf,ört e~t 
militärt ämnesområde, det s. k. ROTC eller Reserve Off1cers Tral
nina Corps. Under detta program tar studenterna vissa föreskrivna 
kur~er varje termin under de fyra år de går. till un~versitetet. ~m de 
har klarat kurserna med godkända betyg blrr de, da de utexammeras 
från universitetet, också utnämnda till fänr ikar i det vapenslag till 
vilket kurserna hänför sig. Därefter har de åtta års tjänstetid framför 
sia. Denna fu llgöres med två års aktiv tjänst och sex år i reserven. 
R~serv tj änstgöringen består av två veckors aktiv tjänst per år. Det 
är i detta sammanhang intressant att observera den växelverkan de 
två undervisningssystemen har. Den militära utbildningen bidra~ ~ill 
den civila sektorn genom sitt eget utbildningsväsende och i det c1v1la 
systemet har man upptäckt att man, under nutida förhållanden, med 
fördel för studenterna, kan inpassa en officersutbildning inom ra
men för den civila· utbildningen. När officersexamen avlägges vid en 
av de militära akademierna (West Point, Annapolis etc.) får den ny
blivne officeren också en akademisk examen. Den som går igenom 
ROTC vid ett civilt universitet får en officersexamen när han av-
lägger den akademiska examen. . . . 

Av vad som hittills sagts, kan man kanske brlda srg en uppfaw~mg 
om militärutbildningens betydelse för Förenta Staternas ekonom1ska 
utveckling under fredstid. Om denna utbildning är en betydelsefull 
nationstillgång i USA, bör då inte de mindre länderna med de~as 
mindre tillgångar titta litet närmare på de resurser som kanske hg-
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ger förbisedda inom deras egna militärutbildningsväsenden? D et ·· 
dyrt för ett litet land att hålla sig med både ett starkt försva r ah 
ett skolsystem som kontinuerligt anpassas till den snabba tekr1·

0
kc 

h · l 11· · 15 a o~ soCla a ut:v~c <: mgen. Kostnaderna kan nedbnngas och utbi ld 
1111~gen:. e.ffe~<:ttvltet ökas om ~an _inser att d~n. moderna tekniker~ 
h~t o.nodtgg)Ort en s~arp avgransnm~. a; de Clvtla och militära Ut
btldnmgssystemen. Forenta Staterna ar mte det enda exempel k o • so111 

an pavrsas. Det moderna Israel ger oss ett annat gott exempel. D" 
har det till stor del fallit på försvaret att sammanfoga kultt lalr 
h . . . . 1re t 

eterogena rmmrgranter u ll nationalmedvetna produktiva medb ._ 
g~re. De militära yrkesskolorna har för det mesta haft under:

1
_ 

n!ngen för~agd. inom olika industriers egna lokaler. Efter geno~~
g~~gen utbtldt:mg h~r eleverna accepterats som fullt utlärda yrkes
n:a:1 a': dessa .mdustner. Detta system har visat sig effektivt och den 
c.~vt la .mdustnn har nu övertagit initiativet att utvidga dess ti ll
lampnmg.2 

Hur är det i Sverige? Årets försvarsanslag var i runt tal 4 millia r
der k~onor. Pen?arna an:,ändes till 5 huvudändamål: avlöningar, 
~atenalansk~ffnmg, allmanna omkostnader, övningar och forsk
~:mg. ~ e:1 vtdsträc~tare bemärkelse kan man säga att alla dessa 
andamal.mnefattas 1 det militära utbildningsväsendet. Att material
anskaffmngen är . den största ~1tgiftenQ kan tas som indirekt bevis på 
den .snabba te.~msk.a ~tvecklmgen. Arligen utbildas f. n. omkring 
femtw tusen varnphkttga. Detta är fler än det antal elever som all
männa gymnasiets två högsta ringar ha<:{e i hela riket den 15 septem
b~r 1963.

3 Det stora fle:tal~t får, förutom rekrytutbildning, också 
n~gon .form ~.v. yrkesutbt!dmng som har civil anknytning. Enbart i 
varnphktsavlonmgar kostar denna utbildning mer än 125 millioner 
kronor per år. 4 Får vi verkligen ut det mesta möjliga för våra 
pengar? Det beror på hur vi ser på saken. Från den militära bered
skap.ssynpunkten sett kan vi inte klaga, men lägger vi nationaleko
non11Ska synpunkter på frågan blir svaret nej. Att icke samordna och 
utnyttja utbildningsväsendet med det civila kan vara slöseri med 
landets t~llgångar. E~1 av försvarets viktigare uppgifter är att följa 
den tekmska utvecklmgen i de större såväl som de mindre länderna 
och att därefter anpassa den svenska militärmaterielen och utbild
ningen i enlighet med tidens krav. Resultatet har blivit en fo rtskri
dande ~u:.passning. av. det militära skolväsendet för att tillgodose de 
krav pa okad utbt!dmng som den moderna utvecklingen fört med sig. 
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ssa krav ligger också till grund för den genomförda skolreformen 
D~ då man i militärväsendet har ett skolsystem där reformen är ett 
f~l!bordat faktum, förefaller d~~ sot~ ?m m~n . här .. har ett samarbets-

råde som bör beaktas mera an htttrlls. Crvtla larare kunde exem-
0clvis orienteras om de nya undervisningshjälpmedel försvaret an
P änder, och militära lärare kunde beredas tillfälle att observera den 
vivila undervisningen för att på så vis bibringas en bättre kännedom 
~m och förståelse för de värnpliktigas skolmässiga bakgrund. För 
det civila systemet skulle detta innebära att man kunde dra nytta av 
de studieresor försvarets personal gör till olika länder just för att 
studerac de senaste rönen inom den militära utbildningen. Den roll 
som försvarsattacheerna kan spela i detta sammanhang bör icke 

förbises. 
En undersökning bör verkställas för att fastställa hur de militära 

och civila yrkesskolorna överlappar eller kompletterar varandra och 
huruvida en rationalisering och samordning kan åstadkommas. Det 
bör fastställas till vilken grad de olika officersskolorna är jämför
bara med universiteten och högskolorna, vilka, krav man bör ställa 
på militärläkaren samt hur meriterande denna tjänst bör anses vara. 
En sådan värdering kan möjligtvis resultera i nya lärartillskott, 
eventuellt efter en kortare kompletterande utbildning. Då undervis
ningen vid försvarets högre skolor ligger på hög nivå och ställer 
stora krav på såvällärare som elever, bör civil lärartjänst vid dessa 
skolor ges ett betydligt högre meritvärde än hittills. Det kan även 
ifrågasättas om icke elevernas mogenhet, erfarenhet och ambitioner 
gör lärartjänsten, i vissa fall mer krävande - än vid universiteten. 
Det är omöjligt att säga i vad mån den militära utbildningen bidrar 
till den allmänna, men utvecklingen låter förmoda att den är stor. 
Under alla omständigheter verkar det vara värt ett närmare studium. 

En omvärdering av samhällets inställning till den militära utbild
ningen bör äga rum. En positiv inställning till försvaret är icke det
samma som sabelskrammel och krigshets utan en realistisk bedömning 
av vår situation i rådande världsläge och en logisk följd av en beslut
sam neutralitetspolitik. Det är icke fråga om att anpassa den till
lämplio-a civila utbildningen till den militära utan att åstadkomma 
en väl avvägd samordning med produktiv växelverkan. Militär
tjänsten erbjuder tillfällen att lära sig ett yrke, att utveckla tekniska 
och administrativa talanger och att förbereda för ett mer givande 
civilt yrke i samklang med den tekniska utvecklingen. Accepterar vi 

46 
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icke detta har vi fallit offer för vad den framlidne professorn · 
Ch. . . 'Jl' b VId 1cagoumvers1tetet W1 1am Og urn har kallat ett "kultursh ,, . 
:f?vs. ~åra i~eer och tankesätt har icke ändrats i takt med vår~ pf ·: 
SlSka h vsbetmgelser, utan är föremål för föråldrade föreställnin y. 

~!1 sådan fö:es~äll~i1:g är att vä rnpliktstjänstgöringen är ett vä 1~~~.: 
lost avbrott 1 var ovda yrkesutövning elle r utbildning. Förhåller d 
sig in te snarare så att den militära och civila utbi ldningen är tveot 
d~! ar. av en och sam.ma e~het.? Båd~ bidrar ju til~ ~en effektiva ut~ 
bddnmg. ~ch forskn~ng pa vilken okad produkt1v1tet beror. Okad 
produktiVItet leder till ekonomisk tillväxt vilket i denna konku1•1·e 
medvetna värld är en reell nödvändighet. 

ns-

Fö r Sveriges del kan en realistisk sambedömning av de militä . 
l . '] k l Ia 

oc 1 CIVl a s o systemen avslöja oanade resurser och implikationer fö. 
såvälutbildning som förvärvsliv. Har vi råd att ignorera detta? 

1 

Litteratu rh änvisning och sak uppgifter 

1 
Alla uppgifter rörande USA (med undantag av de som berör ROTC) ~r kim

tade frh ~lassrooms in the Military av H. F. Clark och H. S. Sloan. (Bureau 
of Publrcanons, Teachers College, Columbia University, 1964.) Uppgifter 0111 

ROTC erhållen från USiS (United States information Service), Srockholm. 
2 The j emsalem Post Weekly, ]ul y 10, 1964, sid. 3. 

" Sta~is ti ska Meddeland.en Nr. Ul964: 4, tabell E, sid. 5 (Statisti ska Central
by ran). Antal elever 1 allmanna gymn as ters två högs ta ringa r var den 15 sep
tember 1963: 41411 elever. 

4 St;1tsligga ren 1963-64. 

'
1 W illiam F. Ogburn : Social Change, (Chi cago U niversity Press, 1922) sid . 

199-280. 

695 

Sovjet och de stora haven 

Av K.-E. LINDEMAN 

Varje land har sin marinpolitik, sin a förutsättning~r, ~e~ov oci: 
öjligheter. Oberoende av regin har Ryssland valt sm lmJ e och 1 

~rsta hand varit en landmakt. På de stora haven har dess krigsmakt 
tidigare intagit en väsentligen passiv roll. Det ?I~v ett slagord, att 
ryssarna ej är ett sjöfolk. (Skän:.tareJ: från en t1d1gar~ . era har sagt : 
Ryssen b~höv.er vatten vark~n for tva~~· drlc~ eller SJofar~.) . 

En rev1denng av dessa pastaenden ar pa sm plats. Sovjets ambi
tioner är idag helt andra:. Expansionstryck till de fria värl.dshaven är 
märkbart i fl era riktningar. Utgången av andra världskng~t och de 
nya teknologiska möjligheterna har förstärkt denna Qut':,eck.hng. Om
värderingen av Sovjets sjöstrategi är uppenbar. Askadnmgen har 
förändrats fr ån år 1950. Målsättningen är ny. En strävan att få ett 

grepp om oceanerna är tydligt m~rkbar. o .. .. 

Stalin fastslog, att Ryssland eJ kan na varldsherravaldet utan att 
vara lika stark på haven som på land. Molotov har yttrat något lik
nande: Sovjets stridskrifter bör ha en oceangående flotta, stark nog 
a,tt försvara dess intressen och värdig en stor sak. Det framgår att 
man behöver en oceanaående flotta för världsomfattande insats. 
Instrumentet för fullfölj:nde av den stora saken har skapats i rasande 
fart. R yssland ha r i dag nått andra plats i den marina styrkejäm
förelsen och styrkebedömningen. 

Militärgeografiska aspekt. 

De geografiska faktorerna har alltid varit bestämmande för örlogs
marinens struktur. Ryssland har i första hand ansetts vara en land
makt. Att säga att landet övervägande är en landmakt, vore att 
grovt förenkla dess geografiska position. Sjöfronten är sammanlagt 
47000 km. Fastän sjögränserna är dubbelt så långa som ~andgrän
serna är Sovjetunionen en utpräglad inlandsstat. De nordhga haven 
är under största delen av året barrikerade av is. 
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Den moderna Sovjet-sjömakten är av tvingande skäl indelad · 
fyra flott- och basområden i Östersjön, Norra Ishavet, Stilla oceaner~ 
och Svarta havet. Grupperingen är helt geografiskt betingad. D e fyra 
flottorna är skilda från varandra genom ogynnsamma jättelika av
stånd, med långa anmarschvägar. Enbart fågelvägen mellan Mur
mansk och VIadivastok är 8500 km. Distansen Murmansk-Sevasto
pol är 3500 km. Ostersjö- och Svarta havsflottorna är helt inlåsta i 
sina bashav. Anmarschvägen från Norra Ishavet till Stilla oceanen 
utgör tusentals sjömil. Båda dessa flottor kan dock teoretiskt sam
arbeta mot USA:s krigsmarin medan Ostersjö- och Svarta havsflot
torna är barrikerade av sund i andras ägo. 

Inre vattenvägar möjliggör en omdisponering av u-båtar och andra 
lätta fartyg mellan de olika flottorna. Kanaler förenar bl. a. Svarta 
havet med de baltiska och arktiska vattnen. Kanalerna är dock 
känsliga bombmål, varför trafiken i krigstid kan elimineras. D et är 
uppenbart att spelöppningen vid krigsfall kommer att beröra de 
strategiska sunden och förträngningarna såsom Östersjön, Dardanel
lerna, Suez, Gibraltar, Panama, sjövägen förbi Malakka· m. fl. De 
lämnas ej oberörda av den militära aktiviteten på land, under och 
ovan vattnen och i luften. 

Sovjet i Östersjön 

A v Sovjets fyra flottdelar är den, belägen i Osters j ön, näst efter 
Svarta havsflottan den mest instängt baserade. Vid kris och krigsfall 
finns det möjligheter att stänga de danska sunden. Spärrandet av ut
fartsvägarna och besättandet av stränderna är ett framträdande väst
intresse. Sunden är av ringa djup. Bottendju et i Stora Bält samt 
även delar av Kattegatt är avsevärt lågt, varigenom operationer med 
u-båt i undervattensläge försvåras. En bakdörr för isolerade mindre 
ryska flottenheter finns via kanalvägen N eva- Vita havet. 

I östersjövattnen anges Sovjet ha ca. 100 u-båtar, 40 jagare och 7 
kryssare. Tonnage och material för amfibiekrigföring och invasions
tonnage är tillgängligt för trängre vatten- och skärgårdsförhållan
den. Ett starkt marinflyg är stödjande baserat vid kusterna för denna 
del av flottan. I de forna baltiska staterna och på kusterna ända inpå 
Li..ibeck är baser för flottenheter förlagda. Kärnvapenbasering karak
täriserar territoriet. Området betjänar även skeppsbygge och den 
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.· a träninO'en. År 1945 erhöll Ryssland Karelska näset med Vi-
111a1111 "' · · · .. d · '11 Od R och i OstersJ'ön framskjutna pos1t1oner an a m t1 er. yss-
borg o d · · ·o ... 
[and nådde därmed ett gammalt mal - ommans 1 stersJOn. 

Norra sjöfronten 

Sovjetflottans gruppering med de starkaste ~elarna vid Norra Is
havet och Stilla ocean-kusten anger ~en strateg1s~a tendensen. I v.ar
dera riktningen har talet 140 u-batsenheter namnts .. Om SovJet: 
marina ledning effektivt vill hindra sjöfarten på l:aven 1 norr och P~ 
Atlanten, måste stödjepunkter vid atlantkusten vmnas. En flott~,el l 

Norra Ishavet har konsekvent uppbyggts - kans~e den mes.t en
samma" av de fyra grupperna, betingat av geo?raf1s~~a och .klrmato
logiska förhållanden. I Petschenga (Li.inahamen) erholl Sovjet en ny 
aod hamn mera västerut. 
b Norges kuster bedöms vara strategiskt viktig~ för .,"ästerns f~rs:ar 
och NATO:s nordflank. I Osts ägo, med basenng dar, skulle vrkttga 
sjötransporter ständigt vara hotade. . 

De murmanska vattnen uppvärms av Golfströmmen. De a.rkt1s!'-a 
stränderna är annars under största delen av året tilltäppta. av rs. V1ta 
havet är blockerat av is från december till slutet av maJ .. Nordost
passagen har blivit en trafikled för en mycket .begränsad. trd av året. 
Passagen är farbar 10 till 12 veckor med aSSlstans av rsbrytare .
en tidsbegränsad förbindelseled mellan två långt från varandra lig
gande Sovjet-flottor. Avståndet till Murmans~ är 90~.0 km den norra 
vägen. Sydliga vägen via Indiska oceanen utgor mer an 20000 km. 

Stilla oceanflottan 

Den ryska flottan i Stilla oceanen är en yngre del, s?m ä.gnat~ stor 
uppmärksamhet av den nuvarande regimen. Den m~.rma s1tuat10nen 
i dessa stora vatten är mindre instängd än vad som a.r _[alle: med de 
tre övriga ryska flottdelarn a. Tidiga.~~ har. ~et p~lltl~.ka rntr.~ssets 
tyngdpunkt varit mera västerut. I Fpr~an o.st starJonstret op?et 
mot antagonisten och rivalen USA. Omradet hgger nara det trotsrga 
och stora kommunist-Kina. . o 

Genom flygets utveckling och raketvapnet har reg1onen fatt ett 
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stort strategiskt värde. De sto ra vattenvidderna och avstånden k 
idag lättare övervinnas genom de moderna oceangående u-båtan~1 

Dessa anges uppgå till ca 140, av vilka en stor del är lämpade f01: fjärruppgifter. 
pet r~.ska .. kus~territoriet skyddas a v en jättelik arkipelag med 

manga fortrangmngar och sund mot de stora öppna vattnen. D 
viktigaste stödjepunkterna ligger vid Japanska sjön, väl tätt inp: 
]apar:. Hamnen Port Arthur är avträdd till Kina. Den utbyggda 
Vlad1vostok-örlogshamnen ligger vid vatten, gynnade av varma 
strömmar. De närmaste vattnen är dock isbelagda under högvintern 
3 till 4 måt:ader. Hamnen kan dock med isbrytare hållas öppen. 
Andra manubaser av betydelse är Sovjetskaja-Gavan bakom 
Sahalin, Magdan i bottnen av Okotska havet. Petropavlovsk i 
spetsen av Kamchatka är väl lämpad som u-båtsbas med mindre in
stängt läge än Vladivostok. 

Svarta havet och Medelhavet 

De turkiska sunden gör Svarta havet till ett slutet hav i ~in nu 
högre grad än Dstersjön. Efter andra världskriget har Rysslands 
dominans ökats genom satelliterna Rumäniens och Bulgariens mili
tära samarbete. Nyckeln till Bosporen och Dardanellerna har Tur
kiet. Det är en stadig regel, ytterligare stöd av NATO. Vägen blir 
sålunda vid krisfall stängd till Medelhavet och den avlägsn are 
Atlanten. 

De senaste kustvinningarna vid Svarta havet är betydande, men 
den starka flottan omfattande ca 8 kryssare, 30 jagare, 75 u-båtar är 
fortfarande i en isolerad bassäng. Viktiga örlogshamnar är Sevasto
pol, Nikolajev och Poti. 

En ständig aktivitet och marin infiltrering i Medelhavet sker med 
växlande framgång. Då förhållandena var som bäst fanns marina 
samarbetsmöjligheter med Jugoslavien. Senare nedlade Sovjet pengar 
på baser i Albanien. Från Albaniens kust erbjöds möjligheter att 
störa viktiga sjövägar med u-båtar i Medelhavet. Den militära över
enskommelsen i Albanien har upphört. De avbrutna förbindelserna 
har kompense rats i Egypten och Syrien. Man har överlåtit krigs
fartyg, vilka ingalunda varit tekniskt utrangerade. För att kunna 
förverkliga Sovjets ambitioner i Medelhavet har flera tillgängliga 
vägar sökts. 
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Marinbaser 

De marina tekniska framstegen gör det möjligt för de stora. sjö-

l terna att röra sig lånat utanför hemmabaserna. Trots tekmkens 
ma' b 1·· "d l ·· · "11gar tycks inaen SJ·Ömakt dock under en angre t1 cunna rora vtnnt b o . o •• d. k d 
sig långt utanför hemmaomradet. Bnsten pa sto Jep~n ter av .. ~n.~u 

·a·r· uppenbar för SovJ·et. Bekämpande av motstandarens SJofor-
art f d . d lo bindelser på Atlanten och de andra stora haven or rar 1 . et at:.ga 

l P
et sitt bassystem. Den röda amiraliteten försummar eJ att for-

ap dkl .. .. d d bereda ett bassystem kring jor otet som overensstammer me en 
nya aktiva doktrinen. .. .. . , 

Ambom i Molukkerna namns som en stodJepunkt eller oceano-
u·afisk station". Moskvas blickar har även länge varit riktade mot 

S,r ,darabiska halvön i Persiska viken och Hudeidach i Jemen vid in-
Y< d ·p ·1 farten från öst till Röda havet. Strävan till inflytan e 1 erS1S s:a 

viken är en gammal expansionspolitik. Ett fönster mot ett världshav 
och fotfäste i oljerika nejder i samma svep. 

5 trategiska sy /ten 

Ryssland har tidigare ägt en flotta av defensiv sammansättning 
och art. Senare deklarationer pekar på behovet av en oceanflotta, 
som är tillräckliar och tekniskt förberedd för nya behov. Målet är 
närmast att lam~lå västerns skeppsfart på dess sjövägar. Sovjetiska 
utlåtanden anger bl. a.: "Med vår operativa styrka är .vi beredda att 
försvara Sovjetstatens intressen på vilket st~ille av J_ordk}otet som 
helst. Vid sjödrabbningar ligger vår avgörande styrka 1 u-batsflotta~. 
Våra atomdrivna u-båtar förmår utdela förintande slag mot alla mal 
på världsoceanerna eller på angriparens kuster." Fartygs:yJ?er finns 
otvivelaktiat som ger mÖJ.liahet till offensiv verksamhet mttll trans-

- b' b f "d atlantiska kuster. Sovjets strategi är ny beträffa~1de d~ss ramt1 a 
världsroll även till sjöss. Flottan är den and.ra 1 or~nmgen .. bland 
stormakterna. Sovjets örlogsmakt har arbetat stg upp ull en v.a?an~e 
faktor i maktbalansen mellan Dst och Väst. Sovjets maktpolmk ttll 
sjöss är trots de tekniska resurserna ej så lätt att genomföra då de 
geografiska förhållanden tvingar till en fyrdelad flotta samt ett rätt 
begränsat bassystem för transatlantisk verksamhet. 

Sovjet är otvivelaktigt en stark sjömakt i dag. Inställningen till 
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havet är en ny aktie. Det är fråga om omfattande upprustning till 
sjöss, som förefaller att syfta mot större mål än förut. Man anpassar 
teknik och vapen efter den politiska linjen. Den tekniska utveck. 
lingen gör det möjligt att utforma en ny strategi. En ny doktrin pre
senteras ej öppet- men kan framanalyseras av dess motparter. Flot
tan är större än vad försvarskraven förutsätter. Det finns tydliga 
tecken på oceana intressen. Sovjets handelsfartyg och fiskefarkoster 
har i åratal samlat upplysningar om nautiska och andra förhållanden 
i alla delar av världen. Marinstrategin har fått en mycket utvidgad 
intressesfär. Trots all sekretess som omger den marina strategin skön
jes örlogsmarinens tillämpning och aktivitet vid en eventuell total
konflikt. 

Geografiska omständigheter gör dock, alla ansträngningar till 
trots, att flottan har svårigheter att ve rka utanför sina normala ope
rativa baser. En olägenhet - och den väsentlig - är att de fyra 
stora styrkegrupperna ej kan ge omedelbart stöd åt varandra. En 
del av flottorna ligger inom slutna hav, andra är beroende av ark tiskt 
klimat och är åtskilda av jättelika avstånd. En omgruppering av 
flottorna och kraftsamling innebär en förflyttning genom strategiska 
förträngningar, som ej under alla förhållanden med säkerhet kan 
realiseras. 

Striden om de transoceana färdvägarna kommer i framtida krig 
att bli ännu hänsynslösare än senast. Man kommer att förhi ndra 
motståndaren att använda havets färdvägar. De är ur Västs syn
punkt långt viktigare än för Ost. Sovjet, en utpräglad kontinen tal 
makt som den är, kan göra sig oberoende av omvärlden då den i sin 
slutna statskropp innesluter alla materiella resurser. Sovjet behöver 
transoceana förbindelser endast i begränsad utsträckning. H avet 
kommer likväl att vara ett viktigt operationsfält för alla p arter. 
Atomenergin har gjort det möjligt för långt ifrån baserna gående 
u-båtar och atomvapen att nå de mest fjärran belägna mål. Det 
anses, att atomvapnet i en viss mån skulle verka mindre på sjökrig
föringen, emedan vattenvägarna är oförstörbara. 

Sovjets marina resurser är av ideologiska skäl ställda i den globala 
strategins tjänst - för den internationella kommunismen, då strävan 
till hegemonin på havet blir ett led i den röda världens revolu tion. 

J(i\LLOR: 

:Militär Tidskrift 4/54 
~l rkunde 10/ 59, 4/ 60, 2/62, 10/62 
'W:l:rwissensch_aftliche Rundschau 6/ 62 

'fruppen Praxts 6/62 . 
e de Defense Nattonale dec./62 Revu . 
e Militaire Generale Janv./60. Rev u 

'fidskrift för S0vaeren febr./59 . 
J(ungl. Krigsv. Akade. Hand. och Ttd. 64 

Dags Pressen . 
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Lifterafur m. m. 

NAR TORDENS KJOLD SKAlADE MED FIENDEN 

Ett komiskt 250-årsminne. 

T~ugonode århund radets kritiska forskning har lyckats verificera endast n o o 

av : manga anekdoterna om s;öhjälten Tordenskjold och till dem h.. ~-"'''l få 

enastaende episod i Danmark-No ... 1 . l . . ' or fol ;a nde 

J J
. o ' rges s;o 'ngs liStona. 

u 1 manad 1714 J ··11 · d 
i Ska erak .. uppe.lo sig ansk-norska fregatten LOVENDALs GALLEY 

Va d
g '24, !o_r att avskara eventuella kapare reträtten till Götebor" Bef älhava . 

r en -ange norrmann . . ]' :o· ' ' ' I c 

dl d d en capuam- Ieuren ant Peter \Vessel som två 3r 

a a es me namnet Tordenskjold. ' ' sen.tre 

LOVENDALs GALLEY, som hade eil 

k 
armering av aderton 6- och 4 1 

·anoner, mötte vid 14-tiden den 26 . 1. .. . -punc 1ga 

fla "" och vimpel W l J~ I utanfor Lmdesnås en fregatt med enge lsk 

kn;"' f.. :. esse ' som var va[ hemma i den dåt ida sjökrigskonsrens små 

p, ord e - for alla evemua lIteters skull! - holländsk fl '~ Ef . 

land och Holland inte va · k . d ag". te J som Eng

ligt varandra och se"lader J.d ng me vara t~dra, hälsa de de båda fregattern a hö v-

" ' VI are var sm vag Men " l .. d 
och sköt t o k k f . . · en"'e smannen van e plö tsl i<>t 

. va s arpa s ott e ter LOVENDALs GALLEY för at f o d ~ 

~~~ :::spe~ :~~l~:desoimnedv attdögodnblickkligen hissa dansk flagga un~e; a:;iva:J~d:r;~ 
' ar en ans -norska r· D d f 

~:;~:t~å s:~~;~1 ~~~;e Wesse ls,
1
.srr:k då sin en g~::~~ n:'~ga

1

~c~a hi:::~:re;1 's t~~~; t v:,~ 
d b . n, men ,n en engelska VImpeln vara kvar Samt. r 

en en redsida mot LOVENDALS GALLE Y. . Ic Igt avgav 

Den unge W esse! strök emellertid inte fla""a J1 t·· . 
f ot ·· 1 1 · "'"' 01 att han p å nära håll h.lC!e 
a t en over 1a n mg av en större f re <> .. l 

De två skepps 1 f "att an lans egen, utan bet genast Ifrån sig. 

.. . . c 1e _erna gav nu varandra den ena bredsidan efter den and ra, odt 

n a~ fl egatterna_ k amp_ar_ oavbrutet i s;· u timmar skedde d 
" J k 

et oväntade, att den 

en"'e s a, som JU angnplt först, satte till flera se<>e l 

mmdre motstå ndare. " för att "echappera" från sin 

da: e:::' o~~~s~a~~ssat~lorsaken var, att den blivit illa tilltygad, varför han skyn

krin g kl 22 30 h ; era !sege l for att Inhämta fienden och fonsä tta striden. Om-

. · a e enge smannen mhamtats ocl k o 

tade då mörkret föll o .d .d ' ' 1 ampen aterupptogs, men sJ u-

vid se r ·d .. pa VI nu natt. Wessel fonsatte att ha fiend en i sikte och 

x ' en nasta morgon började båda fregatterna å ter beskjuta varan d:-a. I 
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roonens skarpa ljus blev bredsidorna mera precisa, varför manskapsförlusterna 

moa o 

l skadorna var stora för bada skeppen. Efter fyra timmars strid måste Wessel 

~1 
. . 

ka akter över för a tt reparera. Srora delar av nggen var borrsk;utna, och 

snC h d f o d k M b ·· · . d 
fre"atten a e att tre grun s -ort. en esattnmgen gav HHe upp, utan pressa e 

ske;pet ännu en gång upp vid sidan av motståndaren. Klock an var då omkring 

j3.30. 

När man kämpat ytter liga re två timmar rapporterades till Wessel , att det nu 

fanns bara fyra skott kvar till varje kanon: Eftersom det skulle vara oförsvarligt 

att bortskjuta all den ammunition som fanns ombord, gav Wessel order att instä lla 

sk jutningen. Men innan han seglade därifrån ville han veta så mycket som möj

ligt om motståndaren, och beslöt därför att sända en parlamentä r över till honom . 

Som svepskäl till besöket skulle denne anföra för den engel ske kaptenen , att 

Wessel för denna gången mås te låta honom passera, eftersom det var p å upphäll

ningen med hans eget krut, men eftersom engel smannen hade kämpat som en brav 

karl , så inbjöds han att komma ombord hos Wessel "på paroll", alltså med fri och 

säker lejd. Som parlamentär valde Wessel sin fregatts trumpetare, och till sade 

honom att hå lla ögon och öron öppna v id besök et. 

Trumpetaren vände tillbaka med en hälsning från den engelske kaptenen, att 

denne tyvärr inte kunde ta emot Wessels inbjudning, men om W essel v ille komma 

ombord bos honom , så skulle det ske p å "cavallier-parol". Trumpetaren hade 

bjudits p å öl tillsamman med den engelske trumpetaren, och denne hade omtalat 

att hans fregatt hade tjugoåtta 8- och 6-pundiga kanoner samt en besättning av 

150 man engelska officerare och manskap förutom en del svenskar. Fregatten 

hade köpts för svensk räkning i England, och var under en ung engelsk kaptens 

befäl på väg till Göteborg. Själv hade W essels trumpetare konstaterat, att fregat

ten var alldeles sönderskjuten. 

De två frega tterna närmade sig nu varandra. Wessel lät sitt folk stå kvar på 

sin post för att genast kunna återupptaga striden om engelsmannen - mot för

väntan - å ter begynte skjuta . När man kommit på prejh åll bad den engelske 

kaptenen i en "Sprach-Trompet" att "på paroll stryka fock seglet så att de kunde 

hålla samma fart och prata med varandra". Wessel gjorde detta och ropade till 

den engelske kaptenen , a tt om denna hade krut att låna honom, så kunde de 

fortsätta duellen. 

Det är inte ofta att man få r svar i samma anda som man fråga r. Men \Vessel 

hade här mött en motståndare, som var samma glad a garcon som ban själv. Engels

mannen svarade nämligen att han tyvärr själv hade ont om krut, men a tt han 

gärna ville skåla för sin motståndares hälsa. Om en stund uppenbarade han sig 

på aktre skansdäcket med en högt lyft pokal, som han, efter a tt ha utbringat en 

skål för Wessel, åtföljd av sju hurra rop av " hans samtliga manskap", tömde och 

kastade efter tidens sed över axeln. 

Efter att ha uttryckt hoppet att de å ter skulle mötas n är han varit och hämta t 

mera krut, utbringade Wessel en liknande skå l för sin motståndare , och lät si tt 

manskap ledsaga den med tre hurrarop. Därefter bad de två kaptenerna varandra 
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att hälsa goda vänner i Götebor" och K' ' l 
sitt håll bod 1 o " · open umn, varefter de seglade 

' a a lart medtagna av över ett dygns tvekamp på liv och död. 

Hela denna · k 1 · romantls a 11storia låter J.U som "j " l f ' 
att den är sann v· f . l o,n oc l orbannad dik t" 

.. rsar e terspe er: Wessel stalldes infö k . ... ' l11cn 

akte.r ar bevarade. När envåldsmajestätet Fredrik IV J;ad:';~:~t~ var~ sanltliga 
om Intermezzot, gav han am ira litetet order 0111 att lo k . .esse s rapporr 

f f ' a ta en ·ngs ·att .. 
unge o rcerens tilltagsenhet Han ble d . f r prova den 
förhör i Köpenhamn ocll h... d v km de sm re gatt och besättnin g kall ad till 

' arun er yr a e Söe Et F ' l 
degraderas "intill så länge han !" . b k- ars -tsca en att Wesse] skulle 

.. j' an stg att ru a bartre solda k " H 
nam rgen l) följt efter den .. j" o ts ap · an hade 
. over agsne motstandaren när de fl dd l 
r genom utsatt sitt skepp för fara 2) d d l r d . nne : e, oc l dä r
därmed blottat si" orillåtli <> t ;) ;~el e atd ren en os tn egen bnst på kru t och 

G 
" " ' s a at me motstandaren "1 ']k 

asconnade, som en Söe-Mand og S Id . . , 1v1 et var en 
D k ' 0 at eJ er anstaaeltg" 

e tan ar, som i anklagelsen framkomm d : . . 
var fakti skt rådande hos d .. d er om e takuska pnncJperna j sjökriv 

förestod Danmark-Norges e h:::~~ sokm. ujn der. Det stora ~ordiska kriget 1709-172~ 
o d " n gs e n mg. Man ftck ba . · 

stan are om man var honom v 'd .. ·!" . o .. ra angnpa en mot-
f' .. . . r a over agsen r sava! manska k 
or ovngt mte riskerade något W · l . P som anoner och 

svarare, kunde dock som fö . . esse ' sfonkl une hade någon juridiskt skolad fö r-
... k . . rsvar mot rs alens ankla <>e] · 

SJO ngsart~klarna, som faktiskt godk :· d l .. " se Citera en paragraf i 
nämligen klart att han hade . ahn eflallns manover. I denna paragraf utsades 

' vant em a en trll st· ff h d o 
angripa den flyende fre "atten bara d" f" d ra ' om an un erlatit att 

Krigsrätten bestod av" "eneralamira~:~~r 2att enna var s~örre än hans egen . 
amiraler, 3 kommendörer" o l 3 k 'd" amrraler, 3 vtceamu·aler, 2 konter-

l] 
c 1 om men orkaprener Av d f' 

a a, med undanta" av en ko t . . l h d · essa JOrton röstade 

f 
" n eramtra oc e tre ko d" k rikännande. mmen or ap tenerna, fö r 

Så fort domen förelåg utskriven <>ick de 24 o . . . . 
upp till kungen med den f" " 

1
. n -ange capnam-lwutenant \Vessel 

. ' or att person J<>en överlämna d '1! . 
trdigt med att han med and l d f ., .. ' en tl maJestätet, sam-

H 
.. ra Jan en ramlan1!1ade en a "k b f 

ur overraskande det än låter o b .1. d nso an om e ordran . 
är daterad den 28 d b sa oevt Ja es denna. Hans utnämnin g till capJ ta m 

ecem er samma ar. 

-wc. 
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THE BATTlE FOR THE MEDITERRANEAN 

Av DONAlD MACINTYRE- B. T. BATSFORD, ltd, London 

Författaren till detta arbete har tidigare skildrat slaget om Atlanten i ett arbete 

111
ed titeln "The Battlc of the Atlantic". Genom att i denna boktitel använda 

prepositionen "for" i st. f. "of" torde han markera skillnaden mellan de tvenne 

operationsområdena; medan det på Atlanten gällde att kämpa för upprätthål

landet av tillförselväga rna över värdshavet i största allmänhet, formade sig 
kampen om Medelhavet till herra väldet över en speciell krigsteater, där man 

01
era påtagli gt än ifråga om Atlanten kan se, hur krigsoperationerna är avhängiga 

av samverkan mellan alla stridskrafter, på marken, i luften och till sjöss. För

fa ttaren ser härvidlag in galunda ensidigt på flottans andel i slutsegern men 

placerar in sjöst ridsk rafternas insatser i det stora sammanhanget. Därmed blir 

boken av långt större intresse än enbart som studiematerial för männen av 

facket. 
Utgångs läget va r allt annat än gott . Den brittiska flottan i Alexandria var 

klart underlägsen den italienska. Amiral Cunningham disponerade endast två 

slagskepp med långskjutande artilleri, medan hans motståndare mönstrade inte 
mindre än fem. Därutöver hade italienarna 10 kryssare och 34 jagare mot brit

ternas 5 lätta kryssare och 9 jagare. Det italienska flyget med sina landbaser hade 
därtill ett klart övertag över britterna, som måste lita till sin 20-åriga flygplans

kryssare Eaglc med dess 17 Swordfish-plan. I detta inledningsskede saknade 

britterna möjligbeter förbindra transporterna över Medelhavet till de italienska 

Afrikatrupperna utan måste koncentrera sig på att hålla Malta, som en betydelse

full men högst så rbar utpost, som höga mi litära myndigheter före kriget för

klarat omöjlig att hålla i ett eventuellt krig. Från den italienska marinens sida 

förord ades också hos det italienska Comando Supremo aktion mot klippfästet, 

ett krav senare upprepat med ökad styrka av Rommel, när hans Afrikakår 
trädde i aktion. Maltas främsta roll var inte som bas för den brittiska Medel

havsflottan men väl för dess ubåtar och flygstrids-krafter. Öns möjligheter att 

fylla denna funktion var inre överväldigande. London hade under åren före 

kriget underlåt it stärka dess luftvärn och fly g. Det sistnämnda representerades 

vid Italiens inträde i kriget anspråkslöst nog av 3 gladiator och 5 Hurricane

plan, alla av äld re årgå ng. 

Den 31 augus ti öppnades ett tillfäll e för amiral Bernotti att söka rikta ett 

dråpslag mot Alexandriaflottan; han avstod emellertid från att gå till attack. 

Senare har från italiensk sida hävdats, att anlednin gen härtill helt berodde på 

dåliga väderleksförhållanden, som omöjliggjorde erforderlig sikt. Här rör det 

sig tydligt om efterhandskonstruktion. Sanningen var mera den, att man på 

italiensk sida inte vågade riskera sin flotta i va rdande. Amiral Cunningham å 
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sin sida vägleddes av den gamla paroll en inom brittiska marinen, a tt " .. 
och förstöra fiendens flotta". uppsaka 

Det förkrossande slaget mot italienska flottan i Taranros hamn som red 
d . r k l ' ucerad 

en 1ta 1ens a s agskeppsflottan till två enheter förbättrade give tvis odd ·.e 
E l d r· o p·· f b o sen tdl 

ng an s orman. or . etecknar ocksa Tarante som en v ändpunkt · fl 
l . . d · l Ott-
l!St~nen; e stora slagskeppens nd fann här sin avslutning. 

Fo~. Maltas del kom nu .en p~·övnin gen s tid. Med utomordentli gt hjältemod c-

nomfordes den ena konvoJen t11l ön efter den andra. On fick med · dg 
··k d b d l o · vaqe a~ 
o a ety e se; Englands fara l1 ga flygplanskryssare kunde inte län <>re · k ~ 
d o " n s eras 1 

etta utsatta 01nrade i det. central~ Medelhavet. Illustrious, som tagit sig in i Grand 
H arbour utsa ttes t . ex. for mtens1va störtbombanfall me od · 1 · 

dl" . .. . n a rog s1g re atlvt obe-
ty 1ga skador, 1 alla handelser 1 förhållande till den gjorda massinsatsen av 

Stukas. Han~arkryssaren kunde emellertid snart nog osedd av fienden dras frå n 

Malta och v1a Alexandna föras till USA för reparation . Detta innebar, a tt Mal

tas eget flyg blev av utomordentlig betydelse. Trots fiendeflygets kraft. 
b d o M l Insats 

ygg es nu pa a ta upp en u-båtsbas, som blev av avgörande betydelse fö d 
fort sa tta krigföringen. r en 

De italienska motgångarna i Nordafrika föranledde H "tl ·· d d" · . o . . l er san a 1t su1 Af-
n kaka r l . feb~uan 1941. Samtidigt överfördes avsevärda flygstrid skrafter till 
denna kngsskadeplats. Därmed lättades trycket på Malta · . · · 
b

.. . . . . 1 en s1tuat1on som 
Orjade bh alltmera krmsk för försvaret. Å andra sidan kunde er1gelska -bo . 

· 1 · d d o u ata t 
1nte 1111 ra e manga transporterna till Nordafrika Tyska l ·· k f . . o .. . · 10g varteret ann 
m uanonen t. o. m. sa gladjande, a tt Berlin sände ett av sina få lycko··nsk · " _ 

l "Il . l" mn,s 
te egram tl !ta 1enska flottan, uttryckande sin stora tillfredsställelse d 
·· k · k me att 
o~er.s epp~mgen s ett till så minimala förluster. Samtidigt vägrade italienarna 

ga t11l aktwn mot den nu aktualiserade engelska överskeppningen av trupper frå n 

Egypten tdl Grekland. Först efter sta rka tyska p å tryckningar och med löfte av 

betydandetyskt flygunderstöd, fick amiral Iachino ombord p å Vittario Venetc order 

att med sm csk~der a': tunga kryssa re och jagare förena sig med de italienska 
huv udstyrkorna 1 grekiska farva tten. På brittisk sida hade man emellertid fö r

utsett en manöver .av detta slag och vidtagit sina mått och steg. Slaget vid Ma

tap an som 1~u utka1~1pades, uppvisade frä mst flygets insats, under det att slag

skeppen aldng blev 1 tillfälle träda i aktion. Utlovat flygunderstöd till italienar

n<! uteblev: t~c kryssare och två jaga re sänktes på italiensk sida. Britterna hade 
darmed ytterl1gare ändrat odds till deras favör. 

~ed axelmakternas invasion p å Balkan, försköts tyngdpunkten i Medelhavs

stndern a österut. Nä r engelsmännen senare tvangs evakuera Grekland stod flot

tan mför en ohyggligt svår uppgift. Tysk luftdominans reducerade fiottans rö

relse~nhet ... Inte desto mindre lyckades britterna eva kuera gott och väl 80 o;0 av 

deo nagot over 50.000 man, s~m överförts från Egypten till denna östliga krigs

skadepl a ts. Kvar lamnades pa Kreta stora styrkor, då London hävdade att ön 
skulle hållas till varJ·e pris När dc t k ·· k · . . .. .. · n ys a overrna ten senare tvang bntterna 
nll ny evakuenng, overfordes c:a 18.000 man från Kreta till Egypten. Men opera-
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i denna del av Medelhave t hade varit kostsamma: 3 kryssare och 6 
rionerna 
·auare sankta, 2 slagskepp, 1 hanga rfartyg, 2 kryssa re och 2 jagare svårt ska-
J "d A. ven om förlu sterna sålunda va r betydande, kunde man på engelsk sida 
da e. k . k h. . . p o 10 d d 
notera att Fliegerkorps XI pra n s · t taget upp ort att cxtstera. a ar notera e 

fnv affe förluster på inte mindre än 6.000 man . Det betydde att nar krav 
LU o k "d k 
)ängre fram restes mot en liknande attack mot M alta, man pa tys st a var tve ·-

am ta en sådan ri sk. Därmed kan noteras, att den luftburna invasionen av 

~reta bl ev den sista av sitt slag, utförd från tysk sida. 
;~ ' l 1° . Härefter kunde man på t ysk sida konstatera, att Suez-kana en nu ag mom 

bättre räckhåll för flyget än tidi gare med till gång till fl ygfält i Grekland och 

å Kreta. Med dessa storpolitiska synpunkter anlagda p å krigföringen, fö rlo rade 

~alta temporärt int resse för tyskarna; Siciliens fl ygfält övergavs och flygverk

samheten fö rlades längre österut . Det inneba r för Malta ännu en värdefull res-

ittid, under vi lken öns försvarsanstalter kunde förstärkas och utbyggas och 

~ommels fö rsörjnin gs linjer senare på allvar oroas. När tyskarna på nyå ret 1942 

till fullo fattad e innebörden i gjord omdisponer ing och på nytt gick till kon

centrerade anfall mot Malta, kunde man ånyo notera ett försuttet tillfälle från 

axelm akternas sida. I och med det tyska angreppet på Sovjet, splittrade Tyskland 

sina krafte r. Om de med samlad styrka sa tts in i Medelhavsområdet, hade detta 

ot~ivelakti gt kunnat få fatala följder för dc allierade. 
Från och med nu och fram till årsskiftet 1942-43 domineras bilden i Medel

havet av striden om försörjningsl injerna över havet till axelmakternas Afrika

styrkor. Den britti ska flottan, som lid it svåra förluster löpte nu ständig ri sk 

att i östra Medelhavet få kämpa mot överlägsna lu ftstridskrafter, samtidigt som 

den praktiskt taget saknade möjlighet öva kontroll över denna del av Medel

havet. Samtidigt hade italienska flottan lika små möjligheter att behärska cent

rum av Medelh avet. P å ömse håll mås te man lösa uppgiften att skydda kon

vojer, italienarn a t ill Nordafrika, britterna till Malta. Utslagsgivande måste 

här bli de in sa tser, som gjordes av u-bå tsjagare och luftv ärnsförsvar. Trots att 

italienarna till en början sände numerärt lika sta rk eskort som antalet konvoj

fartyg, lyckades de inte tillfoga de brittiska u-båtarna nämnvärda förluster. 

Det britti ska fl yget led däremot svårt av axelflygets överlägsenhet, t ill dess 

R A F för stä rk tes med moderna flygplan. 
Den brittiska flottan lyckades genomföra en rad konvojer, som gav Malta möj

lighet a tt leva vidare. P å tysk sida hävdades med skärpa a tt Malta måste ele

mineras till va rje pris men Rom ställde sig avvaktande. Inom italienska marinen 

saknades ingalunda stridshumör. Heroriskt mod v isades vid en nattlig attack mot 

Grand H arbour med insats av såväl motorbåta r, lastade med sprängämnen, som 

av människotorpeder. Italiens högsta krigs ledning överlät åt Luftwaffe att söka 

likvidera denna landfasta flygplanskryssarc. Våren 1942 upplevde Malta et t 

inferno med dittill s tidigare aldrig skådad kraftinsats av tyskt flyg. Det var 

under denna tid, som engelsmännen noterade under av mod och uthållighet. I 

maj flögs t. ex. 60 Spitfireplan t ill Malta från han garfartyg och anlände mitt 
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under pågående tyskt luftangrepp. Inre desto mindre landade samtliga pJa
11

. 

en halv timme senare var de i full aktion med fyllda förråd! Inre desto mindr~ 
verkade situationen hopplös. Allt berodde på genomförandet av den konvo· 
som var utlovad anlända i juni. J, 

Då kom fienden till Maltas undsättning! General Kesselring förklarade nä
111

_ 

ligen, att "Maltas neutralisering fullbordats". Här var det mera fråga om Ctt 
önsketänkande från tysk sida än ett välgrundat konstaterande. Snarare låg det 
väl till så, att Rammel, segerviss och full av självförtroende, ansåg at t flyget 
kunde göra större insatser i öknen än mot Malta. Man överenskom, att Rammels 
offensiv inte skulle föras längre än till Egyptens gräns och att anfallen mot 
Malta skulle återupptas inom viss stipulerad tid . Då skulle tre italienska batal
joner fallskärmsjägare sättas in, 35.000 man axeltrupper landsättas, erövrade 
ryska tanks tas i bruk. Först när Malta på detta sätt definitivt satts ur spel, 
skulle RommeJ få fortsätta sin marsch vidare mot Nildeltat. 

Så hade man alltså planerat i Berlin och Rom. Rammels seger över britterna 
i och med erövrandet av Tobruk räddade Malta undan den stormlöpning, som ön 
helt visst inte kunnat motstå! I fortsättningen måste Rammel nämligen begära 
förstärkningar, när engelsmännen anföll på nytt. Så togs de luftburna strids
krafter i användning i Afrika istället för på Malta. Italienarna tröstade sig 
senare med att av en Maltakonvoj om 17 enheter endast två nådde bestämmelse
orten. Men dess 15.000 tons var tillräckliga för att hjälpa Malta över ak tuella 
försörjningssvårigheter, den närmaste tiden. 

Under de följande månaderna noterade engelsmännen svåra motgångar; u
båtsdepåfartyget Medway med 90 torpeder i sitt förråd föll offer för en u-båt, 
månadssiffran sänkt axeltonnage reducerades i juli till knappa 800 tons. Sam
tidigt krävde Malta ovillkorliga förstärkningar och nya förråd. Det är nu, som 
brittiska flottan på ett glänsande sätt undsätter Malta trots de 1.000 plan, som 
stationerats på Sicilien, det 20-tal axelu-båtar, som låg redo att sättas in, och 
det nya stora minfält som lagts ut. Förf. lämnar en utförlig och initierad skild
ring av denna konvoj, genomförd med utomordentligt mod, stor skicklighet och 
gott sjömanskap. Malta blev definitivt räddat. 

Från och med nu stiger månadssiffrorna på sänkt tonnage. Den brittiska flottan 
tillfogar Rammels kår ständiga förluster, dess handlingsfrihet bindes, dess ut
sikter att föra en segerrik kamp reduceras med var dag, som går. Skildringen av 
flottans insatser och dess återverkningar på landkrigföringen inbjuder till värde
fullt studium. Den samverkan och det samspel, som här ägde rum mellan flott-, 
land- och luftstridskrafter ger ett utomordentligt vittnesbörd om de krav, som 
modern krigföring ställer, inre minst på den högsta krigsledningen. 

Slaget om Medelhavet vanns inte uteslutande på grund av brittiska insatser 
på det personella området; segern hemfördes inte minst tack vare de missgrepp 
och felbedömanden, till vilka motståndarna gjorde sig skyldig. Krigshändelserna 
kring och i Medelhavet ger läsaren en utomordentligt stark känsla av att varje 
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misströstan eller tvivel om segermöjligheter väger vida tyng:e än m~-
Dtslag av d r· h t An en gån o- visas sannheten i marskalk Fochs vtsdomsor , 
teriell un er agsen e ·. ... " ' " ' 

"bataljen vmnes 1 splen . 
att Eric Hägge. 

47 
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Notiser från nar och fiärran 

sam manst:illda v id Marin ens Pressd etalj. 

Australien 
Fregatter. 

Fregatten Derwent har nu satts i t;.anst. Ho11 · A 1· f ·· b ar ustra Jens orsta ro otfany~ 
nämli gen beväpnat med Seacat. Eventuell t skall hon senare utrustas med a nt~~ 
ubåts robotsystemet Ikara, som ar under ut vecklin g i Austra lien. 

U S Nava l Institute P roeecd in gs augusti 1964. 

Ubåtar. 

Utöver de två ubåtarna av brittiska Oberon-klassen som redan är und er by""

n:d skall Austr~lien nu bestä ll a ytte rli gare två ubåtar av sam ma typ. De by;;s 
p:t Scotts varv t G reenock och beräknas kosta 6,5 miljon er pund. 

La Revue Maritime augusti-september 1964. 

Canada 
Fregatter. 

HMCS Nipigon är nu färd igstä lld och överl ämnades vid en högtidlig ceremoni 

den 30/ 5 1964 av byggnadsvarvet till mar inen. Nipigon är den första fr e<>a tt 

som .. från begynnelsen är försedd med höj- och sän kbar hydrofon samt helik
0

op
tcrdack och -hangar. 

The Crowsncst juni 1964. 

Ubc1tar . 

Den andra av de tre ubåtarna av brittiska Oberon-klassen, som Canada be
st;i!It, kölsträcktes 18 juni 1964 vid varvet i Chatham. 

The Navy augusti 1964. 

Frankrike 
Ubåtar. 

En 9.000 tons ubåt skall byggas. Projektet kallas LEJ. Den förses med 16 

robotrör för Pola ri s eller likna1tde robot . Fyra ytterligare ubåtar av denna klass 
ska ll byggas. 

Marine Rundschau augusti 1964. 
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Grekland 

LST. 
LST 325 från USA har överlimnars t ill Grek land och omdöpts till Syras . 

Marine News juli 1964. 

Iran 

freg atter. 

Två fre gatter på 1135 ton byggs USA. Den första Bayander, har nyligen 

levererats. 
Marine Rundschau augusti 1964. 

Nederländerna 

Ubåt . 

Försva rsmi niste r de ]ong har meddelat att två ubåtar med atomdrift är pla

nerade. D e skall dock icke bli robotbeväpnade. 
Mari ne Rundschau augusti 1964. 

Spanien 

Fregatter. 

D et 11ar att tre fregatter av Leander-klass skall licensbyggas på rapporterats 

spanska varv. 
Marine News juli 1964. 

Kryssare . 

Miguel Cervantes, använd sedan 1958 som st illaliggande skolfartyg, skall nu 

skrotas ner och ersättas med Galicia . 
Marine News juli 1964. 

Storbritannien 

Invasionsfartyg. 

Ett andra invasionsfartyg har sjösatts 25 / 6 1964 HMS l ntrepif är. på 10.000 

ton, kan medföra landstigningsbåta r och är utrustad, framförallt pa radwtekmkens 

område, för att uppträda som stabsfa rtyg och operativ ledare. 

The Navy augusti 1964. 

Isbrytare. 

D en första isbrytaren tillhörande "the Royal Navy" skall nu byggas. Hon 

skall heta Terra Nova, fö rses med fyra dieselmotorer om samman lagt 1.500 hkr, 

kan med föra två helikoptrar och ska ll ;1ven användas som räddningsfartyg och 

för vetenskapliga ändamål. 
The Navy augusti 1964. 
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Kryssare. 

HMS Blake skall till 1967 byggas om för helikopter. Akterskeppet förses llled 

en plattform, under vilken en hangar med pl a ts för minst fyra helikoptrar in
byggs. 

Marine Rundschau augusti 1964. 

U nderhållsfartyg. 

LST H MS Lofoten, byggd under andra vci rld skriget, har ombyggts till det 
första und erhållsfa rtyget fö r helikoptrar. 

The Navy augusti 1964. 

Turkiet 
Motortorpedbåtar. 

De två västtyska motortorpedbåtarna l-!ugin och Munin skall skänkas ti ll 
turkiska marinen. 

Leinen Los september 1964. 

USA 
Depåfartyg. 

Depåfartyget för pola risbåten AS 34, som beräknas bli sjösatt februari 1965, 
kommer att kallas Canopus. 

La Revue Maritime augusti-september 1964. 

Depåfartyg. 

Det första depåfartyget för jagare, som byggts efter andra värld skriget, köl
sträc ktes 9 juli 1964. Det är AD 37 Samuel Gompers på 20.500 ton. 

La Revue Maritime augusti-september 1964. 

Fregatter. 

Fregatterna DLG-29 jonett och DLG-31 Sterett SJOSattes 30 juni 1964, båd:-t 

tillhör Belknap-klassen. Ytterligare fem fregatter a v samma typ byggs: DLG-30 

Home, DLG-32 W H Stanley, DLG-33 Fax, DLG 34 odöpt samt atomdri vna 
DLG Truxton. 

L:-t Revue Maritime augusti-september 1964. 

Eskortjaga re. 

DE-1048 Semple sjösattes 28/4 1964. 

Marine News juli 1964. 
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Jagare. .. . o .. 

pDG-5 Biddle >Om av den multilatera la besattnmgen fran Nato har omdopts 

till Admiral Claude V Rtcketts. 

La Revue Maritime augusti-september 1964 . 

Västtyskland - Finland 

Isbrytare. 

E "verenskommelse mellan Västtyskland och Fin land har träffats enligt ~il-
n ° · b ·yta re skall byg<>as som vid behov skall ställas ttll Tysklands for-

ken en lS ' ' b , .. f" d ' b d 
f d , för farvattnen i södra Dstersjön. Isbrytaren beraknas vara ar t g ygg ogan c · " 

1966. Marine Rundschau augusti 1964. 

Västtyskland 

Nybyggnad. 

Västty ska regeringen har beviljat medel till byggnad av ytterligare 1~ små 

ubåta r och sex större jaktubåtar samt tio motortorpedbåtar av S-klass. Daremot 

l Se r.1e av t re J·agare och t io robotfregatter byggas, v t!ket skall icke en ytte r igare 
marinen hade föreslagit. 

Marine Rundschau augusti 1964. 

V ästtyskland. 

31 ju li togs skolfartygen fregatterna Hipper och Graf Spee ur tjänst ... De har 

under fem år gjort tio udandsutbildnin gs reso r,. ti ll. ryggalagt 170.000 SJOmtl och 

gett 1.300 officersaspiranter deras praktiska utbt!dmng ombord. 

Leinen Los september 1964. 

Varv. 

l · t t' l l e11 kostnad a v Kiel er Howa ldtwcrkc skall utbyg:;as oc 1 omorg:umeras 
50.000.000 DM. Fartyg på upp till 200 .000 ton kan därefter byggas på varvet. 

Marine News juli 1964. 
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