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Uneler andra världskriget ägnade Tyskland huvudp arten av sina sjömilitära ansträngningar åt ub å tsvapnet
i syfte att tillkämpa sig herraväldet över haven och av~kär a det öniga Eu ropa från tillförsel av krigsma teriel
och andra för nödenheter. Tysklands utbyggnad av ubåtsflottan åtföljdes av en genomgripande nydaning inom.
ub åtsteknik en. Huvudvikten av framställningen är därf ör lagd vid den tyska utvecklingen inom området.

Utvecklingen i allmänhet 1939-45.
Den vid krigsutbrottet 193!) gängse ubåtstypen var
en dykbåL, avsedd att användas både i marschläge och i
uläge. Hög fart och stor aktionsr adie i n1.arschläge samt
kort dyktid voro karaktäristiska egenskaper. Farten i
nläge var låg och största dykdjupet måttligt. Såväl artilleri- som torpedbestyckning förekom. Den fr ån första
världskriget kända ubåtslyp en fortlevde sålunda i princip,
ehuru utvecklingen under mellanlerigsåren medfört olika
förh ällringar och ökade prestanda.
Den tyska ubåtsproduktionen tog fart i hörjan av
1930-talet efter att ha legat nere sedan första världsJ'iclsla i ft i Sj öt·iisen de t.

1

2

kriget. Tyskarna tillgodogjord e sig snabbt erfarenheter
från andra nationer och förfogade 1939 över 57 ub åta r
av olika typer, företrädesvis medelstora torpedubåtar. Ett
stort antal ubåtar av dess a typer byggdes och insattes i
ubåt skriget
Till en början uppträdde ubåtarna ensamma och anföllo i uhige. Rörligheten begränsades emellertid av den
låga farlen i uläge, som även var till nackdel, därest
ubåtarna upptäcktes och jagades av fartyg utrustade med
asdic. Det befanns snart vara fördelaktigare att anfalla
Farten i
i marschläge, företrädesvis un der mörker.
marschläge utgjorde omkring 17 knop, vilket i allmänhet var tillräckligt för att undfly jaktfartygen. I nödfall
kunde ubåtarna dyka. Såsom regel skötas torp eder vid
anfallen. Den på ubåtarna vanligen förekommande kanonen förlorade i betydelse redan i början av kriget, då
konvojsystemet infördes. Denna taktik var framgångsrik men följdes av krav på ökad fart och aktionsradie i
marschläge. Någon störl"e fartökning kunde dock icke
åstadkommas . Däremot var del möjligt att höja den redan förut stora aktionsradien genom alt utnyttja ballasttankar såsom brännoljetankar.
De växande tonnageförlusterna tvingade de allierade
till en kraftig förstärknin g av ubåtsjakten . Efter hand
ökades tillgången på eskortfartyg, ut rustade med asdic,
radar, nya typer av sjunkbombkastare m . fl. anordningar.
Vida re förbättrades ubåtsjaktmetoderna och förstärktes
jaktstyrkorna med radarutrustat flyg. Genom dessa å tgärder kunde de stora operationsområdena behärskas
bättre, och på smmnarcn 1943 fick dc allierade de tyska
ubåtarna under kontrolL Ubåtsfaran var emellertid icke
avvärjd härmed. Tyskarna hade intill denna tidpunkt
icke blott ökat sin ubåtsproduktion utan även förberett
nya konstruktioner. Dessa voro dock icke färdiga att
tagas i bruk, varför ubåtskrigel tills vidare fördes med
ubåtar av konventionell typ.
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Det första resultatet av den förstärkta ubåtsjakten
var alt ubåtarna i allt större utsträckning tvingades ned
i uläge, där deras rörlighet var sämre. De måste emellertid regelbundet gå upp i marschläge för att ladda ackumulatorballe riet och tvingades därvid ofta att upptaga
strid med artilleri mot flyg, som m ed hjälp av radar
spåra l ubåtama. Luftvärnsartilleriet förstärktes då och
bryggorna b yggdes ut för att rymma de nya pjäserna.
Den allierade flygverksamheten tilltog i hastigt tempo.
Eskorthangarfartyg och landbaserat långdistansflyg insattes i samverkan med sjöstridskrafter rnot ubåtarn a och
dessa leda svåra förluster. Till slut var det ej längre
möjligt att uppträda i marschläge.
I slutet av 19"13 började tyskarna därför utrusta ubatarna med snorkel. De kunde härigenom uppträda utan
avbrott i uläge och blevo svåra att upptäcka från luften .
Till skvdd mot radarspaning var snorkelhuvudet därjämt e
beklätt med antiradarbeläggning och försett Ined radarvarnare. Ubåtstypen bibehölls i övrigt oförändrad, ehuru
detaljförbättringar av olika slag genomJördes. BL a. ägnades buller- och chockproblen•en stor uppmärksamhet.
Inom vapenom rådet tillkomma målsökande torpeder, förbättrade Lornedeldledningsanordningar m. m. Farten var
alltjåmt låg i uläge både vid elektrisk drift och vid
snorkeldrifl. Möjligheterna att spåra upp fienden voro
sålunda begränsade och utsikterna att vid upptäckt undgå
ubåtsjakten små. Jaktfartygens ökade farter och utvecklingen av asdic så att den kunde användas vid högre farler~ hade till följ d att en upptä ckt ubåt tämligen säkert
sånkles. Snorkeln var sålunda e lt värdefullt komplement, men den tillgodosåg inte alla önskemål.
Det stod klart, att farten och aktionsradien i uläge
måste ökas, om ubåtskriget skulle kunna föras med framgång. Problemställningen inrymde en rad skeppsbyggnads- och maskintekniska problem av stor räckvidd och
tarvade extraordinära åtgärder. För det konstruktiva ar--
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hctct och därmed sammanh ängande forskning och försök
inrii.ttadc s Hl-l3 en cenlral konstruk tionsbyrå i Blankenb urg
Till denna byrå, som gick under läcknamn et
J. Harz.
Gllickanf , knöls ett slort antal kvalifice rade forskare och
tekniker. E li len av Tyskland s vetenska pliga och tekniska
experlis inom de många områden , som äro represen terade
i en ubål, engagera des även på ett eller a nn al sätt i
verksamh eten. En nationell kraftinsa ts av stora mått
föres lod.
Lösninge n av det ovan nämnda probleml wmplexe t,
som bl. a. omfattad e n:ya prop cllermask incrier, skulle
medföra radikala förändrin gar av den konventi onella
ubåtslype n och med nödvändi ghet kräva lång tid. Krigsläget krävde emellerti d snabbare åtgärder. Probleme t
angreps därför samtidig t från en annan sida, innebära nde
en allmän förbättrin g av den konventi onella uh å tcns prestanda och särskilt dess fart i uläge. Genom atl i större
utsträckn ing acceptera kända konstruk tioner såsom grundval för arbetet kunde snabbare resultat förväntas . Så tillkom den konventi onella ubåten med hög fart i uläge.
Två typer, en större oceangåe nde och en mindre för operationer närmare baserna , byggdes. Farlen var 17 resp.
12,5 knop i uläge, men knnde icke hållas under längre tid .
Ett stort antal ub tt tar av dessa typer byggdes. Trots atl
sto ra ansträngn ingar gjordes för alt få frmn dem hastigt,
hl. a. tillämpad es scklionsb yggnadss yslcmct, hunno dc ick e
komma till nämnvär d användni ng.
1\Htlet va r emellerti d den rena undervat tensbå len med
ännu högre fart i uläge och väsentlig t ökad aktionsra die.
För all komma till rätta m ed dessa problem erfordrad es
ett helt nytt maskiner i, oberoend e av lufttillför seln från
ylan saml med slor effekt och uthålligh et. Möjlighe terna
alt skapa ett dylikt maskiner i hade sedan länge studerats
och et l flertal förslag prövats. Dc flesta dock med ringa
Elt undantag utgjorde ett av professor H.
fr::ung~"mg .
\Valter, vid denna lid verksam i Kiel, angivet maskiner i.
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vilket arbetade med högkonc entrerad vätesupe roxid såsom bärare av det för förbränn ingen erforderl iga syret.
Dctla maskiner i löste icke probleme t i dess helhet, men
det öppnade v~igcn till höga undervat tensfarte r under relativt lång tid.
Ett ofantligt arbete nedlades för att göra processen
användb ar för olika ändamål såsom. i ubåtar, flygplan ,
torp eder, robotvap en m. m. Vid sidan härav penetrerades möjlighe terna alt minska fartygskr oppens motstånd
i vattnet. Delta kunde ske genom omsorgsf ull utfonnning av skroYel och reduktion av bihangen inkl. bryggor
till ett minimum . Det var ofn'\ nkomligt , alt egenskap erna
i marschlä ge samtidig t blevo sämre. Man var emellerti d
beredd till dessa uppoffrin gar för att erhålla så hög fart
som möjligt och avsåg dörjämte uteslutan de använda ubåtarna i uläge.
Omkring HJ-'13 hade några experime ntubåtar med \Valterm askincri färdigstki llts och i krigets slutskede följ de
en helt ny typ avsedd för fronttjän st. Dess fart i uläge
var omkring 25 knop och aktionsra dien vid denna fart
c:a l ·lO distanmi nuter. Dessa prestand a innebura ett
stort framsteg . För att öka aktionsra dien var det dock
nödvändi gt att även förse dessa ubåtar med ett mindre
maskiner i av konventi onellt slag jämte snorkel.
I anslutnin g härtill kan framhålla s, alt utvecklin gen
inom vapenom rådet uppvisar en hel del intressan ta nY-.
heter. Förnt har omnLi.mnts alt probleme t med målsöka~
dc, akustiska torpeder löstes. Olika typer av specialto rpeder och dylikt avsedda till försvar mot ubåtsjakt fartyg
förekomm a även. Utskjutni ng från större djup hörjade
använd as, förhältra d e eldlednin gsinstrum ent tillkomm a
och anordnin gar för snabb torpedom laddning konstrue rades. På del teletekni ska området framkom ma radarvarnare, balkongh ydrofone r n1 m.
Tyskland hade med dc senast nämnda \Valtc rub{ttarna skapat clt fruktansv ärt vapen, som bedömde s vara
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överlägset det allierade ubåtsförsvaret Ubåtarna hunno
dock aldrig sättas in i ubåtskriget, i vilket fall de utan
tvivel skulle ha försatt de allierade i ett mycket allvarligt
läge.
Slaget om Atlanten pågick sålunda under hela kriget
och kännetecknades av en intensiv dragkamp mellan medel och motmedel, som ledde fram. till nya ubåtstyper och
nya medel i kampen mot ubåtsfaran. Förhållandenavoro
helt annorlunda på övriga krigsskådeplatser. I Stilla havet och Fjärran östern exempelvis förekom icke någon
effektiv ubåtsjakt och allierade ubåtar opererade med
stor framgång. Det amerikanska ubåtsvapnet utbyggdes
tilL ett kraftigt offensivvapen efter konventionella linjer ,
f".om åsamkade dc japanska örlogs- och bandelsflottorna
~--tora förluster och därmed på ett avgörande sätt bidrog
till J apans underkastelse. Något behov att vidtaga mera
radikala förändringar av de amerikanska och brittiska
ubåtstyperna förelåg icke. Man bibehöll de vid krigsutbrottet förekommande typerna och utvecklingen inskränkte sig till detaljförbättringar av olika slag. Motsvarande
gäller den stora ryska ubåtsflottan.
Beträffande övriga nationer må nämnas a tt Frankrike, Holland, Italien, J apan m fl länder deltoga i kriget
med ubåtar. De b l evo dock icke i tillfälle att länma några
mera anmärkningsvärda bidrag till utvecklingen.

Tyska ubåtstyper.
Efter krigsutbrottet projekterades bortsett från dvärgubå lar ett 40-tal skilda ubåtstyper i Tyskland. A v dessa
kommo l() till användning. Inalles byggdes 1098 ubåtar
under kriget, varav 659 av typ VIIC,141 av typ IXC, 120
av typ XXI och 61 av typ XXIII. Den konventionella
ubåten representerades av dc båda förstnämnda typerna,
medan de övriga tv å typerna beteckna konventionella
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ubåtar med hög fart i uläge. \Va lterubåt arn a had e typhctcekn ingarna XVII, XVII B oeh XXVI. Härutöv er förckomma en del minubi'l lar jämte ubåtar avsedda för transport av brännol ja, torpede r oeh dylikt. Det skulle föra
för lå ngt alt närmar e redogör a för alla dess a ub å tstypcr.
Framstä llningen begdins as därför att omfatta n åg ra typer,
som iiro k a rakl~iristiska för dc olika utvcekli ngssked ena.
Huvudd ata för dessa typer [1tcrfinn as i vidstf1c nde tabell.
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Konven tionella ubåtar.

tydligt större.
Två perisko p funnas. Anfallsp eriskope t var utfört såsom ett Standse hrohr, av likartad konstru ktion, som elen
under första världsk riget använda . Anord ningen var utrymmes krävand e. Å andra sidan behövde observa tören
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Typ VIIC var en yppel'lig ubåt av konvent ionellt slag.
Arrange manget framgår av fig 1. Ubåten Yar en partiell
dubbels krovsbå t med sadeltan kar. Den mellers ta ballastlanken låg inom tryckskr ovet under manöve rrumme L I
det ce ntrala tankpar tiet funnas förutom ballastt ankar,
sj unidank ar och reglerin gstanka r även s k regelbu nkcr.
De sistnäm nda använde s vid expediti onens början såsom
brännol jetanka r och senare, då bränsle t förbruk ats , såsom reglerin gstanka r.
Ubåten var helsvets ad och medelst två tryckfas ta skolt
på ömse sidor om manöve rrumme t indelad i tre tryckfasta avdelnin gar.
Dykdju pet var 100 meter. En variant, typ YII Cj-11 ,
med dykdjup et ökat till 120 meter förekom även. Innan
ubå la rna togas i tjänst företoga s prov till GO % större
djup. Principi ellt tilläts det förra djupet såsom högsta
tilH\tna dykdjup i fredslid och det senare i krigstid . Ett
tredje dykdjHp , nämlige n det djup vid vilket konstru ktionen kollapsa r, angives ibland. Detta blir givetvis be-
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endast följa periskope ts vridnings rörelser, vilket var
mindre tröttande än om han även skulle följa dess rörelser i vertikalle d.
Maskiner iet utgjordes av två direktkop plade dieselmotorer och två propeller motorer (generato rer). Brausleförrådet var i förhållan de till deplaeem entet tämligen
:o,tort. Reservde placemen tet blev härigeno m ringa, varför
11båtarna icke hade särdeles goda sjövärdig hetsegen skaper
i marschlä ge.
Torpedbe styckning en utgjordes av fyra stävtuber förut och en akterut. Sju reservtor ped er medförde s inom
tryckskro vet Ytterliga re två reservtor peder kunde inläggas i behållare i överbygg nad en för- och akterut. Ubä len kunde sålunda totalt medföra U torpeder.
Artillerie t bestod ursprung ligen av en 8,8 cm pjäs på
däck och en 20 mm automatk anon på bryggan men ändrades successiv t, sedan den allierade flygve rksamhet en
tilltagit och del blivit mera riskabelt att gå upp i marschläge för att ladda ackumula torbatter iet. På typ VII C
omfattad e artillerie t sålunda tidvis fyra 37 mm pjäser.
Sedan ubåtarna försetts med snorkel, borttogs stö rre delC'n av artillerib estycknin gen.
Ubåten var väl utrustad med målsökan de anordnin gar
såsom hydrofon och perifon, eldlednin gsappara tur m m.
Härjämte hade ömtåliga apparate r och bullrande maskiner börjat uppställa s på ljud- och chockdäm pande underlag, vilket visat sig vara önskvärt.
Ubtttarna opererad e under krigets första del i stor utsträcknin g i övervatte nsläge, varför stora krav ställdes på
ökad fart och uthålligh et vid dieseldrif t. Probleme t angreps från grunden och ett flertal olika maskinpr ojekt,
propeller typer m m studerade s.
Då propeller effekten ökar med minst tredje potensen
av farten , kunde några större fartvinste r dock icke förväntas utan en mycket kraftig ökning av effekten. Detta
var av utrymme sskäl omöjligt. Ingående överlägg ningar
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gav vid handen all en ökning av förkompr ession en innehar den lämpliga ste lösningen av probleme t. Tidigare hadc Bikhikom pressorer med laddning stryck av l 3- 1 el
kp j cm 2 utnyttj a ts. Nu ökades trycket'ti ll 1,6- 1,8 k~Jjcn;2 •
Fö r alt kunna utnyttja den ökade luftm~ingden utan att få
för hög avgastem peralur insattes mellanky lare. Samtidig t
förbättra des motorern as kylning.
En svårighet uppträdd e till följd av kravet att kunna
köra dieselmo lorerna med mollryck på avgassida n, vilket
är nödvändi gt vid turbning av ballastla nkar med avgaser
och vid snorkeldr ift. Till följd av mottryck et sjunker
nämligen det tillgängli ga t ryckfalle t för avgasturb inen och
dess varvtal faller, varigeno m luflmäng den minskar. Vidare hör överlapp ningen mellan avgas- och inströmn ingsYentilem as öppnings vinklar vara tämligen stor vid Bt.lchidrift. Yid ökat mottryck kunna avgasern a härvid slå tillöverlapp ningen
haka genom inströnm ingsventi lerna.
måste d~1rför minskas avsevärt, vilket minskade uppladdningen.
Det var därför fördelakt igare att nnvända kompressOI·er av deplacem enlstyp, oaktat dessa måste drivas mekaniskt och bränslefö rbruknin gen därigeno m ökades. Dylika kompress orer, ehuru för lägre tryck hade funnits på
motorer, som byggts av Germani a-\Verft i krigets början.
Parallell t härmed användes MAN-mo torer med Böchikom pressorer . Senare byggda ubåtar utrustade s i huvudsak
med MAN-m otor(:;r, varvid dc nyss nämnda nackdela rna
framträd de och ledde till att Blichiko mpressor erna horttogos utan all ersättas med några andra.
T~·p lXC var närmast en förstorad upplaga av typ
YIIC n1ed större aktionsra die och högre fart i marschlä ge.
Antalet tuber var förut detsamm a som för typ VIIC. Däremot funnas två häck! u ber. Totalt medförde s 19 torpedtuber.
I syfte att öka maskinef fekten på denna ubå tstyp studerades möjlighe ten att koppla samman flera dieselmo -
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tm·cr medelst \'ulcrrnkoppli ngar på samma axel. Dessa
projekt övergåvas dock på grund av risken för torsionssvängningar. Endast en transportubåt , typ IXDJ, försedd
med tre Daimler Benz motorer på var axel byggdes. En
annan lösning användes på lyp IX D2, som byggdes i 29
exemplar. Utöver det vanliga maskineriet installerades
elt tillsalsmaskin eri beslående av ett par dicsclgencratm·er om vardera 500 hk. Dessa användes vid snabbladdning av ackunmlalorb attcrict och för drift av dc elektriska
propellermot orerna vid dieseldrift i marschlägc. Man lyckades härigenom höja farten med ungefär en knop till
drygt l~) knop ulan behöva koppla samman flera dieselmotorer. Aktionsradie n ökades samtidigt till 23700 distansminnlcr vid 12 knops fart och torde maximalt ha
uppgå lt till drygt 30000 distansminut er vid omkring 9 knop.
Konventionel la ubåtar med hög fart i uläge.
Dc tidigare beskrivna konventionel la ubåtarnas låga
fart i uläge nödvändiggjo rde icke några särskilda åtgärder för att minska fartygskroppe ns molstånd i vattnet.
Skrovct var långt ifrån strömlinjefor nmt. Fartygets ändar
voro tillföljd av stävluckor och dylikt ofta oregelbundna
och skrovet var fullt av allehanda motståndsals trande detaljer. Genom att utforma skrov och bihang på lämpligt
säll kunde motståndel minskas. Det krävdes även hög
maskineffekt och god propellerverk ningsgrad. Den förra
kunde förbättras genom ökning av ackumulatorb atteriets
kapacitet och propellcnnot orcrnas effekt. Den senare
kunde däremot med hänsyn till elen ökade effekten icke
höj as med mindre än aU propellrarnas bladareal ökades.
En centralt placerad propeller var sålunda att föredraga.
Den högre farten medförde även dynamiska stabilitetsproblem.
Alla dessa problem studerades i första hand med
tanke på \Valterubåtar na och skola behandlas mera ut-
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förligt i det följande. De resultat, smn erhöllos hlevo
emellertid även grundläggande för den konventionella
ubåten med hög fart, typ XXI, som närmast skall beskrivas.
Denna var en stor torped -ubåt om cirka 1600 tons
deplacement. För alt rymma det stora ackumulatorbatteriet var tryckskrovet över en stor del av längden påbyggt
på undersidan med en halvcylindrisk tryckfast del. Tvärsektionen fick härigenom. ungefär samma form som siffran ~. vilket närmare framgår av arrangemangsritningen,
fig. 2.
Tryckskrovet var helsvetsat och byggt för 135 meters
dykdjup i fred.
Ubåten var av dubbelskrovstyp och hade ett tämligen
ovanligt tankarrangemang. Tankarnavoro sålunda i flera
fall delade medelst ett eller två horisontella skott. Bränn_,
olja fördes del vis i de undre och delvis i de övre delarna
av tankarna. Dc egentliga hallasttankarna upptog det övriga utrym.met. Arrangen1anget synes vara en kom.promiss mellan två varandra motverkande önskemål. Bränsc.
Jet hör sålunda placeras lågt för att förbättra stabiliteten
i övervattensläge och högt för att ballasttankarna skola
komma djupare ned, där de äro bättre skyddade och
snabbare kunna fyllas. Ballasttankarna saknade hottenventiler. Ballasttankvolymen var förhållandevis låg och
överbyggnaden kraftigt reducerad. Detta var förmånligt
för farten, men ubåtens sjövärdighet i marschläge försämra des härigenom.
Ackumulatorbatteriet innehöll sex delar om vardera
62 celler, kopplade så att 360 volts spänning erhölls. Antalet plattor i varje cell ökades från tidigare 36 till 44.
Kapaciteten förbättrades härigenom på bekostnad av livslängden, som bedömes ha varit cirka två år.
Det elektriska propellermaskineriet omfattade två motorer om vardera 2500 hk vid 1675 r j m. Till följd av det
höga varvtalet och den tämligen höga batterispänningen
kunde motorernas dimensioner hållas inom rimliga grän-
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ser. Växlar erfordrades emellertid för överföring av effekten till propelleraxlarna. Farten i uläge var 17 knop.
Dieselmotormaskinedet bestod av två 6-cylindriga
motorer MAN 40/46 med Biichi-kom.pressorer. Effekten
utgjorde 2000 hk vid 520 r j m. Dieselmotorerna voro likaledes växlade, ehuru ej så mycket som elektrom.otorerna.
För tyst gång funnas två krypmotorer om vardera 115
hk, kopplade till axlarna medelst flerdubbla kilremmar.
Ubttlen var utrustad med ett hydrauliskt system för
manöver av horisontal- och vertikalroder, periskopshissar,
artilleripjäser, stävluckor m m . Energin härför erhölls
från en tryckackumulator (hydrofor), fylld med olja och
luft av 80-100 kp/ cm 2 tryck. Behållaren laddades intermittent medelst pumpar. Systemet arbetade ljudlöst,
vilket torde varit anledningen till att det införts. Det
var emellertid ej driftsäkert och förorsakade mycket besvär. Detta uppges vara en av de viktigaste orsakerna
till att endast ett fåtal ubåtar av typ XXI kunde sättas
in i fronttjänst före krigels slut.
Torpedbestyckningen utgjordes av 6 stävtuher. Häcktuher funnos icke. Inalles kunde 20 torpeder medföras.
I torpedrummet förvrarades norm,alt 14 reservtorpeder.
Dessa senare voro placerade på vagnar, ordnade borelvarts
så att torpederna lätt kunde föras in mitt för tuberna. Omladdning kunde med dessa anordningar göras n1.ycket
hastigt.
På bryggan voro två dubbla 30 mm automatpjäser
p lacerade. Bryggan var väl utformad och täckt. Tack
vare artilleriet blev den dock stor och gjorde avsevärt
motstånd i vattnet. Motståndet torde ha utgjort cirka
25 7o av ubåtens totala motstånd vid 15 knops fart.
Ubåten var utrustad med hydrofon, perifon, radarvarn are, torpedeldledningsanordning m m.
Maskiner och apparater voro i stor utsträckning monterade på chock- och hullerdämpande element.
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Typ XXI representerade en 1nycket avancerad ubåt av
konventionellt slag. Dess prestanda hade uppnåtts tack
vare en målmedveten strävan att tillgodose de önska d e
egenskaperna.
Ett annat exempel på den snabba, konventionella ubåten utgör typ XXIII. Dess deplacement var endast 230
ton, men farten i uläge likväl 12,5 knop. Den var konstruerad efter i huvudsak samma principer som typ XXI
och avsågs för operationer närmare baserna. Man hade
emellertid i större utsträckning måst ge avkall på egenskaperna i marschläge och vidare begränsa utrustning och
inredning till ett minimum. 61 ubåtar av denna typ byggdes, men endast ett fåtal torde ha deltagit i ubåtskriget.

l

l

Ubåtar med Waltermaskinerier.
Den första ubå len, som försågs nl.ed vV altermaskineri,
var en liten 87 tons båt, V80, som byggdes före kriget.
Denna ubåt var en experimentbåt utan bestyckning. Den
var extremt strömlinjeformad och nådde en fart av 26,5
knop i uläge. Vnder slutet av 1943 tillkomma fyra ubåtar
av typ XVII med omkring 300 tons deplacementi marschläge. Dessa avsågos för fortsatta experiment och för utbildning av personal för planerade ubåtar. Maskineriet
utgjordes av två 2500 hk turbiner kopplade till samma
axel. Farten var 26 knop i uläge. Med hänsyn till att
aktionsradien i uläge alltfortfarande var begränsad, cirka
75 distansminuter vid högsla fart, voro d essa liksom följande ubåtar utrustade med ett mindre dieselmotormasidneri jämte eicktromotorer och batteri. Snorkel användes vid laddning av batteriet.
Senare hyggeles fem något större ubåtar av typ XVIIB.
De hade två stävtuber och sammanlagt fyra torpeder.
Maskineriet var delsamma som för typ XVII. Såvitt känt
blevo dessa ub åtar aldrig helt färdigställda . Ett sjätte
Tidskrift
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far tyg, typ X\'II K, avsågs f ör försök med <-li~s el.motor
maskineri i slutet svstem med tillsals av syrgas (h.re1slauf).
Med ledning a;, erfa ren het e r från försöks an läggninga r
i l an d och de första "'allerubålarna projekterades i slutet
av kriget en oceanubå t, typ XVIII, försedd m ed två \Valter turbiner p å vardera 7i500 hk. Ubåten, som hade ett d eplacemenl om 1500 ton, beräknades göra 25 knops ~art
j ulö.rrc.
På grnnd av svårigheterna alt producera val e~
.
superoxid övergavs detta projekt till förm[m föt: en mmdre ubåtstyp , typ XXVI, fig. 3. Dess deplacement 1 marsch läge var ~ 12 ton. Skrovet var syn n erligen vä l utformal
ur molslöndssynpuukt. Man igenkänner den höga sm.ala
tvärsektionen från föregående type r. Bryggan var reducerad till e tt minimum. Tryckfa st torn saknades.
Maskinerie t utgjordes av en GGO hk dieselmotor, som
gav nbttten en fart i marschläge av 12 knop. \'id elektrisk
~lrift var farten 8 knop E icktromotorn utvecklade 550 h k
och utnyttja des såsom generator vid lurbindrifl. . För batteriladdning användes ett lätt, högvarvigt dieselaggrega l
om 1RO k\~/. Ubåten var äve.a utrustad med en 75 hk
elektrisk krypmotor och gjorde med denna något över ·1
knop. \Valleranläggningen utgjordes av en turbin, ut-·
vecklande 7500 hk. Farten i ul äge beräknades till 2 t
knop.
Ubå ten var liksom d e nyss nämnda ubåtarna av typ
XVII försedd m.ed endast en .propeller. Aktionsradien beräknades till 210 d istansmimiler vid 20 knop.
Torpedbestyckningen utgjordes av 10 tuber, varav -1stävtuber och 6 sidatuber riktade snett akterut. SisU
nämnda ar rangemang medförde, såsom framgår av ritningen, en ganska originell tryckskrovskonstruktion.
Några reservtorp eder funnos icke.
För aU ernå den höga farten i uläge hade ubåtens
dimensioner m åst r educeras till ett minimum. Tryckskrovsvolymen upptogs därför i högre grad än eljest av
vapen, m-askinerier och dylikt, medan den fåtaliga besä ttningen, förlades utan större bekvämlighet.
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T yp XXVI representerade den tyska ub åtsteknik ens
f.tåndpu nkt vid krigets slut. D ess prestanda voro utomord e ntliga. Den kom do ck aldrig till a n vändning. Vid
krigsutbrottet stod den första ub å ten ännu på s ta p eln.
Viktigare tyska nykonstruktioner.
Re dan före och framför allt under det andra världskrige t å tnjöt det tyska ubåtsvapnet en avsevärd prioritet
beträffande såväl konstruktions- som varvskapacitct. De
stora tyska molgångarna i sl aget om Allanten resulter.t ie
bl a i a tt arbeten på stora övervattensfar tyg nedlades till
förm ån för ubålsproduktion. P;·aktiskt taget alla varv i
Tvsk land innehade beställningar avseende ubåtar, och kt
ä;. uppenbart att en stor d el av T ysklands krigspotential
ägnades u bå tsp roduk tione n . Mindre känd är emelle rtid
den stora koncentration av konstruktörer och ub å tsteknik er, som sam tidigt förekom. Vid den tidigare nämnda
konstrukti onsbYrån Glö ckauf i Blankenburg sysselsattes
tå lun da omkriJ;g 2000 ingenjörer 1ned projekt och huvudr itnin gar för nya ubåtar. Vid \Valter-\Verke i Kiel arbetade cirka 500 ingenjörer och 1000 arbetare med enbart "utvecklingsa rb ete", d v s här utvecklades nya ideet·
till fullgoda konstruk tion er. Så snart konstruktionen vm·
klar, överflyttades emelle rti d tillverkningen till andra
v erks täder. Dessa voro be tr äffande ubåtar främst de
stora varven Germania-\Verfl i Kiel, Bl ohm u. Voss i IIambur b'
O" Deschim a<1
n i Brem en och Schichau \V erft i Danzig.
Där sysselsa ttes tusentals ingenjörer med egentlig a arbetsritningar och materiallistor och härifrån sammanhölls d en
omfa tt an d e materialproduktion, som spreds över h ela
Tysklan d .
Tillgången till denn a väldiga konstruktionskapacitet
utgjorde grundvalen för d en nydaning inom ub å tstekniken , som ägde rum i Tyskl a nd under andra världskriget.
Bland viktigare nykonstruktioner märkes skrovforme !'
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med mindre fartmolsl~1nd och högre uwtståndskraft mot
yttre tryck, \Yallermaskincric t, Kreisl aufmotor, snorkelanordningar av flera olika typer, elektriska huvudma~kinericr med hög effekt, ackumula torbatterier medgivandc mycket höga cffcktuttag, torpedeldlednings instr ument,
torpedtransportan ordningar möjliggörande tystare och
snabbare omladdning av tor pedtuber, nya konstruk tioner
beträffande såväl ak tiv som passiv hydrofon, an passning
av radarmateriel för användning i ubåt, radar varnare av
flera typer, hydraulisk d rift av hjälpm.askiner, a u tomatisk
horisontalstyrning av olika slag, speciella smygmotorer,
anordningar för chock- och bullerdämpning m m, m m.
I del följande skola någ ra av de mest intressanta konstruktionerna beröras.

Vatleny. an

Deia(j av snorkelhuvud med
utbaLanserad ven/iL

HissanordnL·ng.

Snorkeln.
Problemet att köra dieselmotorerna i uläge hade före
kriget studerats av hollända rna. På våren 1938 gjordes
dc första försöken på den h ollän dska ubåten O 19 och
vid krigsutbrottet var anordningen täm ligen väl utvecklad.
SC(lan konstruktionerna 19-10 fallit i tyskarnas händer,
fullfölj dc dessa arbetet. Först 1943, då behovet av snorkel
blivit aktuellt, beslöt man emellertid utrusta alla tyska
ubå la r med denna anordning.
Snorkeln består i princip av två rör för tillförsel av
förbränningsluft och borliedande av avgaser. På nybyggda ubåtar utfördes den i alhnänhet teleskopisk, medan
det däremot på befintliga fartyg var lämpligare att anordna en fäll~ar snorkel på däck.
Snorkeln placerades på akterkant av bryggan så nära
diselmotorerna som möjligt. I överbyggnaden drogos
lufl- och avgasledningar samt placerades avstängningsventiler och d~'likl. För den teleskopiska snorkeln måste
utrymme därjämte avses för en recess i manövcrrum,
rymmande :-;norkcJn i neddraget låge.

Tqjckskrov

@
D ieselmolor

Fig. 4.

Sch ema ti sk skiss av sno rkela nläggning.
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För att undgå upptä(;kt från luften försågs snorkelhuvudet med en anliradarheläggning, som gjorde viss
nylla. En helydclscfull nackdel var att farten vid snorkeldrift endast v::~r G- 8 knop och att dies elmaskineriet
bullrade kraftigt.
Fig. -l visar det principiella arrangemanget av en
snorkelanläggning. ~ågra olika detaljer framgå av fig. ;),
G, 7 och 8.
Yid snorkeldrift erhölls en tryckförlust i snorkelluftmasten av cirka 0,05 at. Mottrycket i avgasledningen
jämte det sla!iska trycket vid avgasöppningen i snorkelavgasmaslen uppgick till 0,2-- 0,3 at. Dieselmotorns effekt
sjönk till följd härav. På grund av mottrycket förelåg
såsom förut framhållils risk för att avgaserna i slutet av
utblåsningslaget trängde nt genom insugningsventilerna,
särskilt om överlappningen mellan ventilernas öppningsvinklar va 1· stor s[tsom vifl uppladdning med Btichikompressm·. överlappningen måste i allmänhet minskas till
10--201". För ändamålet krävdes särskilda kamskivor,
snorkelnockm·. För att få plats med dessa borttogas de
ordimH·ie fram- clJer backnockarna, vanligen de senare. I
marschläge kunde diesehnotorns fulla effekt sålunda utnyttjas.
Ett typiskt effekt-varvtalsdiagrant för snorkeldrift
ä terges i fig. ~). Diagrammet ange v motorns maximala
effekt vid olika mottryck. Effektgränsen motsvarar högst
tillåtna avgastempera tur eller förekomst av lätt rykande
avgaser.
Det ovan sagda gäller fyrtaktsmotorer . Tvåtaktsmotorer lämpar sig sämre för snorkeldrift såframt de icke
uppladdas ganska avsevärt. Spaltrycket måste nämligen
överstiga det ökade mottrycket i avgasledningen även vid
d j upsvängningar.
På en ubåt med maskineriet ordnat på vanligt sätt,
d v s med två dieselmotorer och lvå eicktromotorer var
ett flertal driftsalternaliv möjliga. Sålunda kunde vid
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F ig. 5.
Fällba r sno r ke l på bri ttisk ubåt. (Ill . London News.

8 april 1950.)
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Fig. 7.
Snorkelhuv ud m ed an tir ada rb eklädnad.
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MAN M6V 40/46KBB
med Buchikompressor och snorfeelnockar
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Fig. 9. Effekt-varvtal sdiagram vid sno rkeldrift. Kurvskaran anger
effekten vid maximalt tillåten avgastemperatur (600,° C före turbin)
eller lätt rykande avgaser .
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snorkeldrift den ena dieselmotorn draga tillhörande elektromotor, kopplad såsom generator. Effekten utnyttja des
för laddning av ackumulalorbattc rict och för drift av den
andra elcklromolm·n. Dieselmotorn kunde även kopplas
direkt till propellern , varvid elektramotorn roterade med.
Eventuellt kopplades denna motor såsom generator, s. k.
påhängd laddning. Båda dieselmotorerna kördes ibland
sam tidigt för propcllcrdrift. Därest snorkeldriften måste
stoppas blev ubåten härvid manöveroduglig till dess dieselmotorerna urkopplats och maskineriet klargjorts föt·
elektrisk drift.
l allmänhet mynnade snorkelluftmasten fritt i ubåten,
varifrfm luften sögs till motorerna. Yid djupsvängningar
sjönk sålunda lufttrycket i ubåten för alt ;\ler stiga, di'l
snorkelhuvudet kom över vatteny tan . Lufllryckct varierade till följd härav. Man tillät en trycksänkning av cirka
0,2 at , innan snorkeldriften stoppades. Tryckvariationerna pftverkade trumhinnorna och kunde vara rätt besvärande , särskilt för sovande personal. Även bullret och
värmen fdm dieselmotorerna, frånvaron av solljus och enformigheten under den långa vistelsen i uläge medförde
problem, som följdes med uppmärksamhet.
Forts.

Om försvarets psykologiska belägenhet.
G ensaga.

HetT Redaktör.
Kommendörkapte n M. Hammars artikel i Eder tidf:krifts oklohcrnummcr med ovanstående rubrik har p å
mig gjort ett mycke t heldämmande intryck och jag finner
att den icke bör få stå oemotsagd. J ag får därför begära
all plats beredes för följ ande gensaga.
H :s artikel är beklämmande därför att den hos en
ledande officer avslöjar en sådan brist på insikt i d et
demokratiska. samhällets struktur och kännedom om vårt
eget folie
Det är måhända bäst att först slå fast att ordet "demokrati" numera ej endast avser ett styrelseskick utan
även har fått läcka vad som förr innefallades under begreppen humanism och liberalism. Man får sålunda ofta
höra begreppet "demokratisk anda" och man menar d å
därmed inte bara hyllande av eU demokratiskt styrelsesäll
utan också en humanistisk grunds:·n på medmänniskorna .
När nu H. konstaterar alt en viss misshinksamhet finnes
fr å n samhällets sida gentemot officerskåren så beror det
just på att allm~inheten misstbinker att någon demokratisk
anda ej trängt igenom denna kår. Misslanken tycks av
II:s artikel att döma ej ha varit obefogad. Man märker
också på sina håll inom försvaret en dngaklning för vårt
demokratiska styrelsesätt, något som måste framkalla
misstänksamhel från allmänhetens sida. De nämnda förh å lland ena har givetvis sin hisloriska bakgrund däri atl
å ena siclan försvaret enligt marxismen betraklades som
det kapitalistiska samhällets vapen mot arbetarna, och å
andra sidan, att officersiGhen länge rekryterades endast
från överklassen, och alt samma kår så ensidigt haft sin
politiska anknytning hos dc konservativa, senare högern.
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\'äg en till ett förtroendefullt förhållande mellan samhblllels större grupper och försvarets män måste därför komma att kräva lång tid - kanske en generationsväxling.
Med detta för ögonen måste man tvärt emot H. konslatera nlt antipatin mot försvaret från tiden före och efter
första världskriget nu har bytts i en förståelse som för
1!) år sedan måste lett sig ouppnåelig. H. förleds troligen
alt jämföra stämningarna under herech-(.zapstiden med
dagens, något som är alldeles felaktigt. Yad man då höll
inne med har förts fram när den omedelbara faran för
vår demokratis existens var över. Den fria kritikrätten
som finnes och måste finnas i en demokrati kan ej låta
försvaret och dess män vara tabu, och kritikerna bli misslänksamma om de finna alt någon debatt inom eller
mellan de olika kårerna i försvaret ej finnes. Att kalla
den ~kedda utvecklingen en begynnande upplösning är
verkligen egendomligt.
Det samma kan sägas om H:s uppfattning atl samhällsdisciplinen skulle vara i avtagande och att uppfostran
nu går mot en förslappning av moralen. Detta är inget
nnnat än ett ~lterljud från argumentationen vid arbetarrörelsens genombrott . Det rätta förhållandet är j u tvärt om
att dc demokratiska samhällena visat en enastående god
disciplin såväl under senaste kriget som efter, och sär!-'ki ll nu det senaste året. På en punkt hoppas jag dock
alt Jl. har rätt, nämligen att uppfostran nu leder till en
minskad respekt för auktoritet. Ju mer vi kan förmå folk
att göra sina egna värderingar såväl av åsikter som andra
människor, desto läng1·e kommer vi på den väg västerlandel gjort till sin. Auktoritet är inget, som skall tilldelas
en person utan något han själv skapar genom sina egen~kapcr, detta gäller politikern och arbetsledaren lika väl
som ämbetsmannen och officeren. Vad menar H. för övrigt med en överdriven demokrati? Håller demokratiseringen jämna steg med individens kunnighet och ansvarskänsla kan den väl aldrig bli överdriven.
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Man måste misstänka att H. ej haft eller nu har kolltakt med arbetarrörelsen eller förstått de stämningar som
rå d a i nom motsvarande stora samhällsgrupp. Han skulle
ann ars ha förstått att man där nu, till skillnad mot förr,
ä r ber edd all ställa sig i försvarets tjänst, men inte i
f örsta hand för a lt försvara Sverige som "fosterland" eller
något dylikt utan för Sverige som drmokrafi. Men man
öm:kar då också på detta håll att försvarets ecrna män
sk o la vara demokratiskt sinnade. (A!:-:ikterna in;~n andra
samhällsgrupper kunna sed:m vara annorlunda.)
H :s teser om demokratin som maximum frihet och
k riget som dess omvändning äro ej heller fullt riktiga.
E n gland visar sålunda ett gott exempel på hur det demokratiska styrelsesättet fortsäller alt fungera även under
ett krig med yttersta anspänning. Ett krig förs sålunda
u nder olika former i en demokrati och en diktatur. Vi
h a oekst1 absoluta krav på att konventioner och folkrätt
r espekteras av våra militära befälhavare även om dessa
sk ull c överträdas av våra motståndare. "Krigarandan"
och vad allt annat det nu henämnes får sålunda inte
vara identisk i alla samhällen.
Alt alla goda krafter böra samlas och råda bot p å
n u existerande missförhållande och att för framtiden
skapa ett hältre samarbete och en större förståelse är
riktigt. En förutsättning är dock alt alla kategorier således även officerskåren: helhjärlat omfattar de;11okr~tins
id eer. Sedan bör ett samarbete kunna organiseras som
resulterar i att alla kategorier känner sitt ansvar och alt
alla, inle bara genom disciplin ulan också av lojalitet mot
sina kamrater, fullgöra sin uppgift. Erfarenheterna från
arbetsmarknaden visa alt sedan man funnit samarbetsf or merna strejkvapnet kommer ur bruk, och detsamma
skulle nog komma att gälla hänvändelsema till MO. Alt
lä mingen är god disciplin i tjänsten och frihet utom tror
~ag alla är ense om, och det är beklagligt att deba Lten
Ibl and snedvrids på denna punkt. Den har ofta endast
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b e rö r t p erifera problem och ej vel a t ga m p å kär n p rob leme t - befälets om f att ande a v d e mok ra tins ideer övc n
om d essa i hög re g rad ej kunn a tillä mp a s under tj i.~n sl.
Sa ltsj ö-J ä rl a d en 1 nove mb er l n;)O.

L. Nordström .

Replik.
Re daktion en har givit mig tillfälle ti ll en repli k på
h r ~o rdströ m s gensaga. Jag skall f örsök a f a lta mig kort ,
m en d e l är svårt ty gensagan lyder på en bris tande vilja
eller fö rmå g a att utläs a och förstå Ya d jag framlagt i m in
artikel.
1. D e l bör observeras att jag p å intet sätt vänder
m ig m o t d c d e mokratiska ideerna (vari hr Nords tröm
inn efa ltar human ism och liberalism) såsom grundläggand c f ö r v å rt lands s tyrelsesätt. Tvärtom. J ag anser dem
så u lomordentlig t värdefulla att j ag önskar lande t de
effektivast m öj liga m e dlen för alt försvara dem och
jag ä r själv b e re dd a tt följ a krigsmannafö rsäkrans ord
att d e m " m e d liv och blod försva r a". Om. detta är landets
h eHi lsHtrer fullständigt eniga , d et kan jag försäkr a hr
Nords tröm, som härvidl a g b orde kunna släpp a sina förl egad e ideer frå n arbe tarrör elsen s barndom..
2. J ag har försökt p åpeka a lt dessa d e mokr a tisk a
i d eer och t ä nkesä tt i ck e är eff ek tiv a i krig. J ag skall ta
en an n an b ild. Om m a n avser a tt ställ a upp i en boxnin gsmatch så fö rber eder m an sig k na p p a st för d enna
gen om a tt La en k urs i m er kant il f örhan dlings teknik eller
d ylik t om man vill ha framgång, u tan man övar sig att
sl å hårt och t a em ot h ånla sl ag till d ess man blir star k
och oöm och man l ä r sig boxningen s t eknile D et är de tsamma m ed f örsvaret. Landels styrelse har b eslutat al t
g~1 en m a tch ont d et behö vs. Min övertygelse ä r att d e
som i den matche n skall represen te ra lande t b ehöva både

s tyr ka, hårdh et och en utvecklad teknik. Av skäl som jag
fr a m lagt i artikeln f ruk tar jag att vi därvidlag ha sto r a
bris le r.
Om jug har rätt, in nebär det all när allvaret konuner
mycket blod kommer att förloras i onödan och mtmga
bit tra besvikelser komma att möta de av landets styresmän, som invaggat sig i det önsketänkand et att allt iir väl.
Därvidlag anser jag del är krigarens plikt att upplysa
Om
~. ina uppdragsgiva re om dc verkliga förhållandena .
med
sig
trösta
väl
man
får
sl'l.
höra
vederbörande id(e vill
humanistisk filosofi och si:iga: "Dixi et salvavi anninam
meam". Del. är mig fullständigt klart att i del fallet har
den civila myndigheten beslutanderät ten och ansvaret, och
försvaret blir alltid till slut så som regeringen och folket
önskar.
:3. Jag har dristal mig p~'lpcka vissa svughcter och
'·.i ukdomssymp lom hos demokratien och demokratiskt styr-da st~\lcr. :\lin uppfa[lning var alt det därvidlag fmms rätt
och frihet Liil krili.k. Det kan icke vara sunt att inhölja
denna styrelse- och levnadsfonn i någon slags ofelbarhetsdogm. Är man verkligt angelägen om att ha den kvar
önskar man den hälsa och livskraft och det sker genom
att motarbeta svagheter och sjukdomssym ptom. "Den man
i.ilskar den agar man" hette det förr, och däri H'tg kanske
n{lgon sanning.
l. Da:\' ordsirörn drar fram exemplet Englands effektivitet under kriget ~å år del åter bristande logik i hans
polemik. \'issl slynles landet demokratiskt - fastän
Churchill n~i.ra nog var diktator -- och på ett utomordentligt sätt. :\len inom landels krigsmakt tillämpades inga
demokratiska former. Har hr :\ordström reda på de utomordentligt h{hda och krävande utbildningsm etoder som
där mås le tillämpas för att få krigsdugliga förband? Del
tog flratal all få fram dem. Kan vi räkna med sfldan
respiltid n~ir det gäller?
:5. Den fria krilikr-~itlcn mol militära institutioner
m{\s(c givet-vis finnns. ]\;len under en tid då försvaret
'J'idsl.:Ti[t i Sjöviisenclet.
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s.edan år tillbaka varit föremål för en ständig kritik som:
många gånger fått formen av illvillig sensatio nsjourn alistik, då är det väl nästan rörande att höra att hr N ordströn< begär att försvare t ej skall vara tabu. Längre från
tabu kan det inte komma.
När nu en hovsam invändn ing göres häremo t och
mötes av upprörd a röster är det inte utan att man får i
tankarn a fabeln om det elaka, djuret "Cct animal est
tres mcchan t; grand on l'atlaqu e il se dcfends ".
6. Då jag nämnde något om krigara ndan tog jag uttalande t från en amerika nsk vetensk apsman , professo r
Hanson \V. Baldwin vilken tillsamm ans med 26 andra
(varav 3 militäre r) framstå ende amerika nare 19-17 fick i
uppdrag att grundlig t studera krigets erfarenh eter och försöka klarlägg a "Th e power position of United States".
Resulta tet blev boken "Th e Price of power" och därav
ber jag nu att ordagra nt f å citera följande :
"First and most importa nt from the military point of
view was the moral failure of so many of our man du~
ring the war. Few, indeed, did the actua l fighting ; f ew,
indced, wcre the real leaders --- the men of i ni tiativ c and
moral as well as physica l courage ; the great bulk wcre
followe rs , neutrals with guns in thcir hands. America ns
like to glass over or conceal our weaknes ses, hut wc did
not have, in the bulk, the stomach for fighting of the
heart for combat possesse d by our enemics , or possesse d,
for the matter, by many of the Russian s. Somc of our
finest units wcre outstand ing cxcentio ns to thcse strictures, hut not the bulk of our armcd forces. Enemy intelligenc e reports and our own secret training docume nts
repeated ly exphasi zed the lack of esprit de corps in the
Americ an infantry , the enemy was as little impress ed
with the spirit of our fighting manpow er as he was much
impress ed with our mass of equipme nt.
Our regular forces in peacetim e must be highly traincd, instantl y ready, long--ter m professi onal troops. Their
moral and their philosop hy must be that of the profes-
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sional soldicr, who do es not serve for pay only, hut for
the love of it, the glory of it, the service of it; they must
be m en who takc pride in the uniform , a quality that lies
att the very root of military efficien cy and one that is too
rare in the modern services . \V e must have o ur own
Gurkhas , our O\Vn Tommy Atkinse s, who can accustm n
thcmsel vcs to seycr e cluty, occassio nal skirmish ing, and
intermi ttent casualti es in time of peace - in fact as part
ot the price of peace - without the pcrsecu tion complex
or hero psyehos is of the draftccl or civilian solclier, and
with out arousing internat ional crises of fear of war. Voluntan· rceruitm ent is the best basis for a long-ter m force
of rcg~1lars; the finest troops in history have been voluntecr, long-ter m profcssi onals. Today's emphas is must b e
on qnality, rather than upon Cannon -Fodder Man."
Vi lär knappa st kunna komma dithän dit han syftar,
men det torde vara riktigt att sträva i den riktning en.
7. Slutlige n något om auk toriteten .
För varje organisa tion kräves i uppbyg gnaden förbil:delsclin jer innefatt ande auktorit et och ansvar. A ukto~·l
teten hos lag, ordning smakt, av staten tillsatta myndig heter och myndig hetspers oner o s v måste respekte ras.
De, som tilldelas sådan auktorit et, skola få den på grund
av egna för tjänster och enligt lagenlig a former. Men nät·
så har skett måste d c respekte ras. Min uppfattn ing är att
därvidla g åtskillig t brister f n. J ag kan icke instämm a
i hr Nordstr öms blåögda optimis m om värdet av uppfostr an till respektl öshet.
.Tag vill sluta med den förhopp ningen att j ag gen~m
d enna replik gjort hr Nordstr öm mindre bekläm d och Jag
hoppas hans något blåögda önsketä nkande så småning om
kan bli mera realistis kt. Vi är dock överens om huvudsaken nämlige n nödvänd igheten att landet med dess fria
stvrelse sätt försvara s och att det måste ske genom ett
effektiv t försvar där mottot "god disciplin i tjänsten och
frihet utanför " kan vara ett rättesnö re. Låt oss då gemensam t arbeta i den riktning en.
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synes kunna utläsas ur intresset för Spanien och Balkan, Sannolik t
har hans förhoppn in g yarit att härigenom bringa kriget till ett slut.

Försvaret av de brittiska öarn a baserades givetvis på samtliga
försvarsgre nar; tyngdpunkt en lades dock på det perifera försvaret,
d v s sjö- och flygstridsk rafterna. Bakom dessa skulle stå armestridskraft er i stå nd att möta luftlandsät tningar och liknande samt
des sutom av sådan omfattnin g, att ett eventuellt t yskt öYerskeppningsföreta g s kulle bli en stor och farlig operation, som Hitler i cke
skulle våga sig på in för det brittiska perifera försvar et. l enlighet
med denna tankegång överfö rd es und er loppet av å r 1941 avsevärda
a rme och fl ygs tridskrafte r från öarna till andra krigss kådeplats er,
Yarom mera i det följande,
I »Slaget om Atlanten», numer a väl känt i alla sina faser, ledo
britterna under loppet av året svåra motgångar. Det ligger ingen
överdrift i :::tt pås tå, att de tyska ubåtarna under denna period utgjorde det ur britti~!,: synp unkt farligaste hotet. Vissa ljusni ngar
kunde dock skönjas i den mörka s ituationen; de brittisk-can adensiska
insa tserna började ge viss utdelning samtidigt som Förenta staterna
undan för undan, delvis kanske med hänsyn till Ch urchills ivriga
framställni ngar, påtogo sig förpl iktelser, som i praktiken inneburo,
att land et direkt deltog i kriget på brittisk sida. Britterna behöllo
i v::trje fall greppet över sjöförbinde lserna och därmed förutsättnin gen
för två av årets viktigaste insatser, nämligen den stora offensiven i
Afrika och hjälpen till Sovjetunion en.
I enligh et med den inställning, som kom till synes i den tidigare omnämnda promemoria n, utnyttjade Churchill sjöförbinde lserna
för att till Främre Orienten överföra starkast möjliga arme- och
flygstridsk rafter,
Sedan styrkorna i n01;döstra Afrika, vilka stodo
under befäl av general Wavell, bringats upp till erforderlig styrka,
gingo britterna till anfall i såväl V:istöknen som Abessinien med a ngränsande kolonialom råden. I båda riktningarn a vu nn as betydande
framgångar , bl a
befriades Abessinien och de förlorade koloni e ma
samt erövrades italienska Eritrea, medan i Västökne·1 f ronten press ades tillbaka långt in på italienskt territorium .
Brittern a gjorde sig därefte r utan tvekan skyldiga till ett strategiskt missgrepp, nämligen Juafts plittring. De del a de ökenarmen ,
vars huvuddel överfördes till Grekland; i förbigåend e sagt synes grekerna, i varj e fall till en början , icke ha varit särdeles angelägna om
den brittiska hjälpen, vars överförand e föregicks av vid lyftiga förhandlingar. I Västöknen lämnades y tterligt svaga krafter, ett par
divisioner, att h å lla fronten mot italienarna, Läget inom det sist-

39
nämnda området var dessutom sämre än vad styrkeuppg ifterna utv isade, enär vissa förband, som dragits tillbaka till Egypten för vila
-och reorganisat ion och samtidigt skulle utgöra strategisk reserv, under nydaningsproce~se.n för avsevärd tid förlorade en stor del av
sitt strid svärde. I detta r,ammanhan g kan också nämnas, att Churchill vid upprepade tillfällen påtalar, att antalet operativa förband i
F rämre Orienten på intet vis motsvarade den personalsty rl<a, so m
fanns inom området.
Resultatet av den brittiska kraftrördel ningen blev en dubbel lmtastrof, först i Västöknen, där tyskar och italienare under befäl av
den livaktige Rom.mel skredo till motanfall, sedermera i Grekland,
.som gick förlorat jämte Kreta, Brittiska flottans episka. insatser
främst vid evaku eringen av Grekl and och Kreta, äro alltför välkända
för att behöva här närmare beröras .
De nämnda motgå ngarna gåvo i sin tur anl edning till en revolt
i Irak samt oroligheter i Syrien, vilka kuvades under viss a svårigheter
och på bekostnad av ytterligare kraftsplittr ing,
Av skriftväxlin gen mellan brittiska regeringen och general
vVavell framgår, att den sen are pressades h årt av regeringen , som
vid flera tillfällen, dock under uttryckligt angivande av att den tog
.ansvaret, påtvingade general en beslut, som denne icke kunde ansluta
sig tilL Dissonanse rna ledde under sommaren till, att Wavell ersattes
med general Auchinlek, tidigare överbefälha vare i Indien. Verksamh eten i Främre Orienten var tydligen m äkta krävande. Iclce heller
Auchinlek förmådde nämligen lösa sin uppgift utan ersattes i sin tur
så småningom av general Al exander, som vunnit sina sporrar v id
nunkerque•. Samtidigt bytte ökenarmen , sedermera 8. armen, upprepade gånger befälhavare , tills Montgomer y, likaledes en av huvudmänn en från Dunkerque, i samband med Al exanders tillträd e, övertog
befälet och slutförde fälttåget. Utan att på något vis nedvärdera
JVIontgomer ys insatser måste dock i rättvisans namn framhållas , att
tidigare chefer för ökenarmen ställts inför uppgiften att med und erlägsna krafter lösa förelagda uppgifter, medan Montgomer y vid tidpunkten för slaget vid El Alamein disponerad e överlägsen het
alla
avseenden.
Efter Hitlers anfall santmaren 1941 gjorde både britter och
amerikanar e allt för att stödja Sovjetunion en. De icke blott släppte
till materiel för miljarder; britterna svarade desutom för att huvuddelen av materielen verkligen kom ryssarna tillhanda. Brittiska örlogs- och h andelsflotto rna gjorde i detta sammanhan g en märklig insats utan vilken Sovjetunio nen måhända icke lyckats vare sig att
avsl~ det första tyska anfallet eller att reorganiser a sin krigsmakt
för fortsatt kamp, Trots detta nå ddes aldrig något gott sam arbete
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mellan väst och öst; främst kan nämnas att ryssarna aldrig voro
viiii;a att hmma orientering rörande sina egna planer. Ryssarna
tycks även ha haft en benägenhet att ge västmakterna skulden för
sina olyckoL Churchill framhålle r sålunda pit något ställe, att det
pä ryssarna lät som om det vo;·e britternas fel. att de ryska armeerna
kämpade fö1· livet låilgt i;me i sitt eget land. A andra siclan underskattar Churchill förvisso icke ryssarna och understryl,er. fritt översatt »att deras insatser under 1941 och l ~,12 förtjä.na en detaljerad
redogörelse pa engelska språket_ Ett försök att utarbeta en såclall
hör görar,, även om hjälp från rysk sida icke kan parälmas; ej heller
hör ivern avkyias av förhallandeL att ryska regeringen redan gjort
ansp;·åk pa hela äran för egen räkning». Under alla förhållande;1
borde västmal\tema redan vid denna tidi;'a tidpunkt ha varit i stånd
alt draga vissa, uteslutande pes~imistiska. slutsatser rörande mö.iJi[!;l;etH;J::J. att 0verhu·vud ta?;et sa~nar:Jeta med ryssan1a. Det allierade
bioeket hölls samman av kril!;strycket men icke av [!;elllensamma incresse il i övrigt.

Utvecklingen i Ostasien ägde under huvuddelen av ar 1!l41 rU'll
på det politiska planet. Det kan i detta sammanhang vara tillräckligt
att kom>tatera att Churchills friimsta strävan, när en bryt1:ing med
.Japa!l framst<Jcl som oundviklig, var att atempprätta en brittisk Ostasiatisk flotta. Utan en dylik kunde kolonialviddet heit enkelt icli:e
fö;svaras. l3iirjan gjordes, när slagskeppen Prince of \\'ales och Repulse jämte några jagare förflyttades till Singapore. Fnm början vur
det melliugen, att slagskepr>en skulle åtf(iljas av eLt av de stora
hangarfartygen; på grund av inträffade skador och därav följande omdispo3itioner kunde emellertid intet sidant fartyg frigöras.
Detta
utgjorde den kanske viktigaste anledningen till det bl'itiislm neder
laget Yid Kuantan. För Churchill, med hans klara hlick för betydelsen av »sea power», framstod de brittiska slagskeppens unde;·gci.ng so;n
en katastrof av första storleksordningen och Il u vudorsaken till det
brittiska militära sammanbrottet i Ostasieu.
ÖYerhuvud taget har sjömakten i denna hittills sista volym aY
Churchills arbete erhållit en vida mer framträdande plats än i tidigare delar och framstår som grundvalen för den lJl'ittiska lu·igföringen
under år 1.041.
Arbetet ger även en god bild av Church ills storhet som krigsledare. Han utvecklar en oerhörd energi och har tid för ailt. Hans
verksamhet präglas av klar strategisk bli<'k; bl. fL kan nämnas att
han redan 1941 skisserar rilitlinjer för krigföringen. vilka sedermera.
trots att IJakslag understundom inträffade . i stort sett kommo atl
följas. En viss tendens att gil alltför långt i detalj er kan uncler-,1
stundom förmärlms men är med tanke på rådande förhällanden för-
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ld a rl ig och tord e i sto rt sett endast ha stimulerat hans underordnadt>
att eftersträva samma förutseende och utveekla samma ener gi som
)1 an själv.

s.

Västerns försvar.
Av B. H. Liddell Hart.

~G5

sid.

Boken inn ehåller dels en intressant återblielc over vissa av VK :l
mest omstridela beslut o<·h hi:illdelser. dels ea ud o,;trategiska spel;ulaLion e r inför det nuYarande Ej_gPt.
Förf. är myel,et kritisk mot vissa delar av del' allierade strategien , främst da Casablanca-beslutet om ovillkorlig tysk kapitulation.
l>krigets största blundel'll. H::m kallar den brittiska politiken fiirc,
VK 2. för »stmtspolitilc'c och an~er. att licigel i ·ke iir bättre i dag,
l\1ecl sitt. stora intresse för och kunslcap om pansarvapnet gö;·
förf. en grans~;nille?; av tys],a anfallet mot Rysslrllld . Han paYisur. hur
uära det var, att tysliama vunnit och ifrilgasätter. <;m detta icke
had e bliYit fa1let, om tyskama i större utsträcknin.~ haft handtlri•;na
fordo n, eller om Hitler lytt sl!:.a militära rådgivare och icl:.r Pnvh;t
fasth uJlit vid sin::t eg1m idr2er.
Förf. framliastar sedan, att invasionen i :--<ormaudie kanske hade
misslyckats. om tyskarna icke hade feldisponenlt sina kYan·ar<Jnd8
pan sarst1 idskraiter.
Atombomben behandlas även, och förf. ser ur västelllierad synpun kt mer pessimistiskt pii läget än vad vanligt är. Han v<Jrnar oeksa
för sådan militär planläggning, som gnmdar sig pa tron. att nästa
krig blir lika det föregaende. Han anser, att verkliga kraftåtgiirder
erfordras från västallierad sida, icke minst p:t civilförsvarets omrade,
för att uppnå jämvikt och på sa sätt undgå ett tredje vliridskrig.
Ur svensk synpunkt särskilt. intressant Lir kapitlet: »Xr neutralitet mujlig unde1· ett modemt krigl>. Förf. besvar ar frågan jakande
och ä1· inne pä den svenska »respektförsvarslanken» Uppfattninga rna
om denna fr aga i England tycks dock vara olika att döma aY en artikel i Maneliester Guardian. refererad i SvD elen :i/11-50.
l bokens tredje del framlägges en intresseväckande granskn in g
av Rysslan ds stridskrafter. dess sty rka och effektivitet. F'örf. framkastar bl. a. den anmärkningsvärda hypotesen. att Ryssland mabända
sparad e sina lufttrupper under VK 2 för att använda dem i ett senare
krig ocl! då l;~'ckas m ed vad Hitler icke fönnätide att invad era
England.
En ganska sto r del av boken ägnas åt behandling av vpl-system et. Det verkar, som om förf. säge rött bara han tänk e r pil detta
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system, som han kallar »civilisationens kräftskada». Han pil.[Jekar, hur
få stridande förband , som kunna ställas upp trots d e s tora kostnader
vpl-systemet medför och påstä r , att man icke ens med 18 m anaders
utbildnin g kan få fram verkligt dugliga krigare. Det bör här kanske
påpekas, att de framförda ås ikterna avse Englands speciella problem
oc h ick e kunna överföras på svenska förhållanden.
Liddell Hart påpekar behovet av en överbefälhavare i fred för
att bl. a. medverka i avvägningen mellan försvarsgrenarna. Intressant
i detta sammanhang är hans uppfattning, att Englands nuvarande avvägnin g iir felaktig. Genom Atlantpakten har, påstår förf., Englands
gr ä n s öve rgå tt till att vara en landgräns på Kontinenten. Hotet från
Ryssland kommer a lltså huvudsakligen land- och luftvägen. Av denna
a nl edn ing anser förf. , att anslagen till flottan äro för stora. Dessutom
an ser han dem feldisponerade med hänsyn till det rådande läget och
s t yrkeförh å llandena. större kraft borde ägnas åt att bekämpa den
s törsta faran till sjöss - d e ryska ubåtarna.
Sammanfattningsvis kan boken sägas vara strategiskt bildande
med t yn gdpunkten lagd på d et tantstrategiska området. Den kommer
med m ä n ga djärva påståenden och ger många diskussionsuppslag, vilk et ger anledn ing förmoda , att den kommer att skymta i försvarsdebatterna.
Hg m.

Boken om havet.
Mycket har skrivits om hav et - och mer kommer att skrivas.
regel ha författarna valt att i ett och samma arbete endast behandla
något eller möjligen några av de med havet sammanhängande frågorna; en inställning, som även i framtid en kan förväntas bli domin erande. N yligen har emellertid Sohlmans förlag i Stockholm börjat
ge ut ett v erk av helt annan karaktä r , nämligen »Boken om havet:>,
ett populärvetenskapligt samlingsverk, s om vill ge ett konc entrat av
s jöfartens, sj öhandelns och sjömaktens betydelse för ett land. FörJagets m å l är att fylla bristen på en lätttillgänglig och a llsidig framställn ing av de mångskiftande ämnen, som stå i samband med h avet ;
en upp gift, som utan vida r e kan betecknas som. särdeles krävand e.
Verket skall i fullbordat skick omfatta fyra delar, av vilka den
första utkommit i höst och erh å llit titeln: Havet i historien.') De
följande delarna komma att benämnas »Havet utforskas», »H avet skapar vä lstånd » samt »Fartyg och sjöfart» .
Som huvudredaktör s tär kommendör E. Spens.
Boken om hav et.
Stockholm .
1)

Del I: Havet i historien.

Sohlmans fö rlag.

Det har säkerli ge n i cke varit lätt att avgöra, vad som borde
eller i cke borde - inrymmas under rubriken »Havet i historien»
utan vid a r e
•0 ch i vilken ordning de olika äm nena borde behandlas.
kall kon stateras, att ämnet fattats i vidaste bem ärkelse samt att den
nu föreliggan.de volymen i viss mån är avseeld att utgöra ett underlag
för de följand e. Innehå llet har därför blivit mycket varierande, vilket
framgär av en granskning av den digra innehållsförteckningen.
Verket inledes med en redogörels e för Sverige som sjöfartsnation, vars författare kraftigt och med rätta framhåller, att svenskarna
i u tomord entligt ringa mån ägna sig å t sjöfarten s problem. SvenslGl
folket h ar m ä rkligt nog icke fä tt upp ögon en för att Sverige är en
sjönation , att våra sjöintressen äro dominerande och bestämma nationens hela li v samt att landets existens är beroend e av att sjöfö rbin delsern a upprätth å llas. Som följd h ärav saknas även förståelse för
örlogsflottans uppgifter och sto r a betydelse.
I följande kapitel behandlas havet i skönlitteraturen samt h avet
konsten och tonkonsten; i detta sammanhang enelast nämnd a för
.att b elysa verkets skiftande innehåll.
En förhå ll andevis mycket omfattande expose ägnas Platons At1antissaga i den moderna forskningens ljus. Många varierande och
lockande teorier framläggas ; källmat erial et ä r rikt, v ilket framg ä r av
att endast under perioden 1826- 1938 omkrin g 500 arbeten om Platons
sagoö sett dagen s ljus. Själv vill författaren t ydli gen icke helt släppa
tanken p å att Atlantis möjligen kan ha existerat och slutar sin framställning med uttalandet att det m ä llända r ent av kan tänkas »att d e
sista resterna a v Platons a tl antiska ö s jönko så sent, att människor
-av vår egen art och skapnad bev ittn a de Imtaklysmen och att mytern a
och sagorna om denna händelse i s jä lva verk et äro dunkla urtid sminnen från d en största och svåraste katastrofen i vårt släktes hi storia». Å andra sidan konstaterar d en geologiska vetenskapen nykt ert,
att en så oerhörd katastrof icke kan ha intJ·äffat v id en så sen tidpunkt, som P !a ton gör gällande. Problemet kunde möjligen diskuter as
und er förutsättningen dels att Atlantis utpl å n a ts icke under lopp et
av 24 timmar utan under lika m å n ga ä rhunclraden , dels att katastrofen
inträffat ick e för tiotus en utan i s täll et för en million år sedan. Men
Uppfyllas dessa villkor nå vi ned till en p eriod i jordens hi s toria, då
mäniskosläktet ännu i ck e blivit till, lå n gt mindre n ä tt den kultu rståndpunkt, som tillskrevs de gamla atlanttiderna. Det kaL icke hj ä lPas att vete nskapens ord väger tyngst och därmed skulle, trots fö rfattar ens försök till Ehrenrettung, Ptaton i detta sammanhang redu-ceras till romanförfattare, om än av myck et fängslande slag.
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l kapitlen »Sjöfartens historia» och »1-Iavet som kulturfönne dlare». vilJ;a komrJ!etter a varandra. redogöres för havets betydelse fö1·
den lm ltur ella utvecklinge n. Det förstniimnd a kapitlet är tyvärr oful!ständigt siltill vida att do t endast sträcker sir; fram till segelepoke ns
Sam10likt beror detta p<t att deG moderna sjöfarten kommer att
~lut.
bellanlilas i en eller flera av do kommande volymerna.
Skildringar na av »liavets erövring» och »I3erömd<t :;jöfarar e»
L'i'lJjucla mycket av intresse oell höra otvivelakU gt hemma i en redo;:;·orelse för !Ja vet i historien . Å andra sidan tl]l!JStiiller sig fragan
om icke dessa avsnitt borde inga i redogörelse n för havets utforskning·. Gränsen kan härvidlag vara svär att draga.
Efter liHvärda redogörelGe r för gun1la 111arina n~tringsL.lng såson1
av navigr~~
Hjörö\~eri och sn1ug~.z;ling fö1,jer så en intressant skildring
radioclag:us
Yara
till
fram
tider
iilclsta
fran
utyeckling
ns
ringskonste
or-h h:v!Jerbelna vigering.
Inslag- av rnel'a lntn1o1·Istisk ku.raktär utgDra av~nitten rörande
>;_jömansvisan. skeppadlis tarier samt övertro- och s.iömansskr ock.
örlogsflotta ns reprer;eiJte ras av tn~, massiva l~:apitel om »Örlogsnotan och dess vapen» samt »Sjökl'igsk onsteJn, varmed axplocknin gen
:n~~

anses avslutad.

Operatio n Survival.
Av den ame1ilwnsk e författaren W illiam H. Hessle•·.
:9Den nya viiriden ],an ej överleva i Jrill et, o:11 dm1 gamla uppslu kas av nagot slag ay de«potism. Detta är kardinalpri ncipen i amerikansk utrikespolit ik».
;en
s~ inledel· författaren bokens för~ta kal)ite l och l forts'ittninf!
klar!igges. varför sa ii r fallet. Efter andra 'iirldskrige ts si;Jt framträdde redan tidigt motsättnin garna mellan de tnt dominerand e storma kterna USA ocit Sovjetunion en, och i boke11 belyses på ett överskådligt sätt de två makternas tillgungar och möjlighete r ur saYäl
befolknings politisk ROll' ekonomisk synpunkt. Atskilliga historiska äterblickar ger läsaren en klar o<.:h logisk överblicl;: över den världspoliti ska utvecklinge n och lJakgmnden till det »kalla k•·iget». Världsstrategien sedd ur amerikans!; : synpuu!;:t tas upp till en ingående diskusr;ion
och författaJ-ell kommer fnnn til!, att »Amerika plus Viiro:teuropa beAmerika utan Europa
tyd er siikerhet för det ::tmerikansk a folket.
betyder rara. men Sovjetunion en plus ett Sovjeteuro pa hetydPr katastrof för Amerika.»
I det följ:mde gäf författaren in pii, hur n:ista krig kommer att
f öras, oc:i1 han granskar i detta san1n1anha1!g i ett rn~TckPt intre.ss :tnt

l\1ärlh::t nog saknas el' skildrir~~; a\~ r-;jönutktens i!1flytande pä
den historiska t;tvecklinge n; ett ämne som kunde ha v~! försvarat eu
:Jlats i detta sammanhan g. GrekenJas och feniciernas makt gruniade
.'ig pil deras styrka till sjöss. Homerska riket. sin !.ids största kontinentalmak t. fönmiclde icke besegra Kartago, l'önän romarna lärt sig
sin r;jökrlpo!-:o11st. tillkämpHt sig henaväJlie till sjöss och förtöver
Spaniens. ::"Jederlänil emas oeb Storbritann iens pä
kJ"i.~·et till Afrika.
nu·anclra följande storhetstid er gnmdacle sig pii sjömakt. Som sista
exempel må nämnas FÖJ'enta staternas frammarsch till en politiskt
ledande ställning, grundad pä landets oerhörda l;raftutveck ling- till

sjöss.
Totalt sett ha1· »Havet i historimJ». fiir övrigt en mycket vacker
och väl illustrerad volym, mycket av intresse att erb juda icke blott
lekmannen utan även fackmannen . Nugon »best-seller » blir arbeier
tyvärr sannolikt icke, därtill är priset al!Lför högt. Förhoprmin geu
ma bli, att det via bibliotek och va annat sätt ges största möjliga
sp ridning och på så sätt bidrager till att öka förstaelsen för s jöfar·
tens problem orh därmed sammanilän gande fr:.tgor.

s.

kapitel »T!1e strategic bombing myth». den al!im·ade bombningen av
Tyskland oeh .Japan under andra varldskrige t. Med utgimgspun l;:t fri\n
de erfarenhete r, som vunnits uneler BikbiproYe n. dii.r förfaaa~·e,l sj~U\
deltagit. och de at.ombombe r. som n:lltR mot .Japan. dis!mteras ~lven
atombombe ;1s roll i ett framtida krig, och förfr1ttaren d.-ar diirvid den
slutsatsen. att atomtombe n aldrig kan bli ett medal att. \"inna ett k!'i.c;.
u tan bara ett förstörelse insin;ment. »Det är ingenting alt Yinna med
att erövra -..:lrlden, O"l man fön;t muste forlida de11.»
fo1 tsiittningen skisser:.~r författaren sin syn på samma•Jsåt tningen aY den amerikansk a krigsmal;:te n. van·ict han bekiinner sin tro
på »air-sea power» dvs sjöstridsl;:r artm· med hangarfarty gsbaserat flyg.
överhuYltcl taget har författarea c· mycket utpräglad uppfattning om
sjömaktens avgönmde infl~·tande nf\ saväl det gångna kriget som ett
eventuellt framtida kri;:o;. AU luws tro pi de~ strategi,ka landbasera de
flyg et ej är lika stark har måhända framgatt av deL ovanstaend e.
Avslutning svis diskuteras så de pakter och säkerhetsfö rdrag.
USA slutit oc:ll understryk es Amerikas stora behov av allier ade, speciellt i Västeuropa . 1\T:llet för elen ::tmel'ikans ka utrikespoli tiken bör
i det långa loppet. Yara att utbreda demokratin . 1\Ien för den närmaste framticlen kan ej malet sättas S<t llögt. 1\u maste man 'lnspänna nlla krafter enhart för att överleYa.
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Boken ger en, som det förefaller, r ealistislc bild såv2 l av d e
huvudagerand e i dagens sto rpolitiska k r aftmätnin gar, s om av det framtida krigets natur och de vapen, som kommer att anviind as. Delvis
kan ske man få r se den som ett inlägg i den segs lit~1a striden mellan
fl otta och fl yg i USA, men detta m inskar ej boken s värd e. Det anvä nd a sifferm aterieJet ä r inlagt i texten på ett sådant sätt, a tt de på
intet vis tynger den flytan de och J ätt~ästa fr amstä llningen , som trots
ämnets a ll varliga natur bitvi s nästan är r oande. Ett flertal kartor
och skisser göra sitt till att klarlägga var t författaren syftar och
boken kan i sin helhet rekommenderas såväl den som ä r intreserad av
världspolitik över huvud taget, s om den som studerar krigsvetenskap .
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