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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter för år 1956. 

Jämlikt Sällskapets beslut må tävli~gsskrift avhandla valfritt 
ämne inom. Sällskapets verksarr~hetsområde. 

Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad namnsedel upptagande 
författarens namn och adress eller ock ett valspråk, vara ingiven till 
Kungl. örlogsmannasällskapets sekreterare, Karlskrona, senast den 1 
nästkommande september. 

Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, till
delas författaren Sällskapets medalj i sil v er eller - om skriften är 
av synnerligen utmärkt förtjänst - i guld. 

Tävlingsskrift, som icke kan belönas med Sällskapets medalj, 
men likväl anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på hög
tidsdagen hedrande omnämnande. 

Utöver medalj eller hedrande omnämnande enligt ovan kan för
fattare tilldelas penningpris, vars belopp är beroende på tävlings
skriftens förtjänster och värde samt till förfogande stående medel. 

Skulle den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som blivit pris
belönad eller erhållit hedrande omnämnande, endast innehålla ett val
språk, tillkännagives detta under första hälften av november m(inad 
i lämpliga dagliga tidningar med anhållan, att författaren ville till 
Sällskapet uppgiva namn och adress. 

Kungl. örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tid
skrift offentliggöra inlämnad tävlingsskrift. 

Till Försvarets forskningsanstalts disposition har Kungl. Maj : t 
ställt ett belopp av högst 10.000: - kronor för helt budgetår räknat 
för utgivande, efter prövning i samråd med -Krigsvetenskapsakade
mien resp. örlogsmannasällskapet i varje särskilt fall, av penningbe
löningar till författare av skrifter av påtagligt värde i ämnen av be
tydelse för naturvetenskaplig och teknisk-vetenskaplig forskningsverk· 
samhet för militära syften. Prisbeloppens storlek äro icke fixerade 
På förhand utan bliva beroende av de insända skrifternas förtjänster 
och värde. Ämne för skrift, som här avses, kan författare antingen 
själv bestämma eller välja av Krigsvetenskapsakademien uppställda 
ämnen eller sådana inom örlogsmannasällskapets arbetsområde be
rörande ämnen, som falla inom området för naturvetenskaplio- eller 
t ' . b 
e,' msk-vetenskaplig forsknir.g för militära syften. 



Meddelande 
från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 
nr 1/1956 

(TJldrag ur protokoll den 11 ,11). 

l 

1. Valdes till föredragande i velenskapsgrenen torpedvä
sende för år 1056 ledamoten .l. D. Barrluy med 1edamolen 
Ä. Suedelius (som suppleant). 

2. Diskuterades ett av ledamöterna G. J.,andslriim, P. G. 
Undqrcn och O. Lundblcul överlämnat förslag till införande 
r.v ämnet ubåtstjänst som särskild velenskapsgren j i1 m!c be
redningsutskottets däröver avgivna lil1åtande , vari f ö rf-lnge t 
avstyrkt~ med 4 röster mot en. 

Beslöts att upptaga ~irendet till behandling jäm1ik l Säll 
skapets stadgar § ,IJ :2 vid sammanträdel i Slockholm el en 
0 f ebruari. 

3. Föredrog ledamoten R. Hullin utdrag ur ~Jrsheriillc1sc 
i vetemkapsgrenen minyiisende för :h l~Firi. 

Ka rl skrona den ll januari 195G. 

B. LIND af HAGEBY. 
sekret erare. 
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Utdrag ur årsberättelse för år 1955 

artilleri och handvapen. 

Synpunkter på en modern jagares artilleribestyckning. 

Avgiv e n av ledamoten, kommendörkapten CARL LINDMARK. 

Inledning. 

Årsberättelsen i "artill eri och handvapen" för fn· 1935 har 
m tt namnet: 

"Synpunkter på en modern jagares arl illeribestyckning". 
Årsberättelsen avser att diskutera för- och nackdelarna hos 

dc olika bcstyckningsaltcrnativ, som knnna bli aktuella fi'l r 
kommande jagare. 

Man skall ej ändra för ändrandcts skull. Har man kom
mit fram till en god jagar typ med en god bestyckning, bör 
JJ >.an om möjligt låta denna bli standard och söka få e tt så 
stort antal lika enheter som. möjligt. 

Å andra sidan gäller det att hålla jämna steg med utveck
lingen . Det är inte enbart vi själva, det är också an~ra flot
tors nybyggnadspolitik, som beslämmer taklen och vidareut
vecklingen. Där få vi inte bli efter. Vi måste följa m ed och, 
om. s[\ ~ir möjligt , gärna ligga före. 

I. Efterkrigsbyggda jagare. 

Under dc 10 år, som förflutit efter det andra världskrigets 
slut, h a inom m ånga flo ttor nya jagartyper kommit fram, 
vilka utformats efter det andra världskrigets erfarenheter 
och den utveckling, som följt därefter. 

Data för några representativa typer angivas i bifogad 
tabell och de olika typernas artillerisliska egenskaper skola 
n~innare diskuleras i de t följande. 

A. Halland-typen . 
Svenska fiollans år 195"1 färdigställda jagare Halland är 

på 2GOO ton och gör 35 knop. 
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DATA FöR MODERNA JAGARE. 

Enl. J une' s 1051--55. 

=--------
l Natio ' Stan' Fart Huvud, Sekun' Tor' F är' 

naJi , Fartygets namn dard, i art i], där ar' p ed' dig' 
t et ton knop leri tilleri tuber ställd 

- l l l J 12-57 l 
Sv Halland 2 600 35 4- 12 l 6-40 8-T 1954 

Sv Östergötland 2.000 35 4- 12 7- 40 6-T u b 
B r Da ring 2.600 34.75 6-11,4 6-40 JO -T 1952 
Fr Surcouf 2.750 34 6- 12,7 6- 57 6-T 1953 
Ho Friesland 2.476 36 4-12 6-40 - 1955 

14-13! 2 - -7,6 
R y Skori 2.200 38 7- 37 8- T 

6- 20 
Am Timmerman 2.420 40 6-12,7 6-7,61 - 1952 
Am Mitscher 3.700 35 2- 12,7 4-7,6 4 - T 1953 
Am Norfolk 5.600 31 8--7,5 8- 20 4-T 1953 
Am Forrest Sherman 2.850 l 3-12,7 4·-7,6 4-T 1955 

l 

Huvudbes tyckningen nigöres av 4 s t 12 cm helautomatis
ka kanoner i två dnbbellorn , ett förut oeh elt akterut. 

sekundärbestyckningen ntgöres av ett 57 mm slutet dub
beltorn förut samt G s t ·lO mm kanoner i enkla öppn a di tcks
lavettage. 

Au-pjäser av Bofors' konstruktion ~iro placerade p it 
hacken. 

B. östergölland-ty p e n. 
De svenska jagarna av öslcrgötlandlyp, som nu ~iro under 

byggnad, äro p~1 2000 ton och beräknas komma all göra :~3 
knon . 

Dessa jagare utgör en modifiering och direkt fortsättning 
av Uppland-typen . 
. Huvudartilleriet utgöres av fyra slyeken 12 ,cm kanoner 
l två dubbcltorn. Dessa torn äro av enklare konstruktion 
ån tornen på jagarna av Hallandtypen oeh utgöra en modi
fierin g av de :1 jagarna Öland och Uppland befintliga tomen. 
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ös tergötlandtornen äro endast halvautomatiska och ha däri 
genom. lägre salvtakt än de hclautonwtiska hallandto rnen 
men äro i gengäld lättare. 

sekundärartilleriet utgöres av 7 st -lO mm kanoner i enkb 
öp pna cläckslavcttage. 

C. Brittiska Daring-ly pr n. 
Dc enda brittiska jagare, smn hyggls cflcr an dra viirlds

kriget, äro dc 8 j agarna av Da ring-klassen. 
Det är kanske oegentligt att benämna denna fartygsly1> 

jagare. Namnet än<lr'adcs [n· 1\);1:3 officiellt från "deslroycrs''' 
till "Daring dass ships". Men fartygen iiro ~1v samma stor
lek som de ~svenska Halland-j agarna och efter svenskt språk
bruk torde benämningen jagare fortfarande vara läekandc. 

Fartygen iiro på 2GOO ton och ha en fart av 3-1 knop. 
Huvudartilleriet ntgörcs av () st 12 cm kanoner uppsta~Ida 

i~) st dubbeltorn, tv~\ förut och ett akterut. Tornen uppgn·es 
vara helautomatiska. 

Sekunchi.rartillerict utgöres ay G sl -10 mm kanoner i 3 st 
dubbellavettage, elt på v:11·dcra sidan av bryggan och ett 
:1lz l enll. 

Fig. l. 

Brittisk jagare a.v Darring-typ (Defender). 

D. Fronslw Surcouj'-lypcn. 
Enheterna i den serie om 17 st fra nska jagare, som fär

digställts efter andra viirldskrigct, ha ett tonnage av 2750 
lon och en fart av 3-1 knop. 

Huvudartilleriet utgöres av G st 12 cm kanoner i 3 st 
dubbellorn, placerade ett förut och de övriga två akterut. 
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sekundärartilleriet utgöres av G sl 57 nun kanoner i 3 
s t clubbeltorn, ett förut och två akterut. Dessa 57 mm kano
u er ä r o av Bofors' konstruktion men byggda på licens i 
Frankrike. 

G torpedtuber äro avsedda för konventionella torpeder och 
6 tor p edtuber för särskilda målsökande an-torpeder. Dess-
uton t finnas andra an-vapen. 

E. H olliindska jagare. 

D en gamla sjömakten Holland förnyar sin flotta bl a med 
en j agarserie }Jå 12 fartyg. 

J agaren Friesland i denna serie är på 2-!76 ton och har 
en f ar t av 36 knop. · 

Huvudbestyckningen utgöres av lvå helantamaliska 12 cm 
dubbeltorn a v sam m n typ som de svenska Ha Iland tornen. 
Några av tornen äro byggda i Bofors och f1terstoden på li
cens i Holland. 

Fig. 2. 

Jagaren Holland. 

. . Betydelsen av all dc små nationerna gii samman kan ej 
Jllnstreras bättre än genom denna tornleverans där 12 cm 
tornen för de svensk~ och holhindska j agarna' ha kunnat 
byggas i samma serie. 

s ekundärbestyckningen utgöres av G st ·!O mm kanon er 
från Bofors i enkla däckslavettagc. 

Au-vapen finnas av Bofors konstruktion ,och äro av sam
ma typ som på dc svenska Halland-jagarna. 
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F. Rysl.:a jagare. 
I den efter andra världskriget kraftigt expanderande sov

ietrvska flottan ingår enligt Inarinkalendrarna ~tt hundra
tal jagare färdigställda efter kriget. De ha alla hkartad be·· 
stvckning. ·. 

J agare;1 Skori, son1 är ett av dessa fartyg, är på c:a 2200 
ton ,och gör 38 knop . i 

Huvudartilleriet utgöres av el st 13 Clll kanoner i två duh-
beltorn, ett förut och ett akterut. 

sekundärartilleriet utgöres av ett stort antal (12- 18) ka
noner av 76, 37 och 20 mm. kaliber. 

Fig. 3 . 

Rysk jagare av 1Skori-typ . 

G. Amerikanska jagare. , 

I USA har efter andra världskrigel endast byggls ~tt fåtal 
nya jagare, men desto inlre~santare äro de~sa nya ]agarty
per, som världens största sJÖmakt utexpcnmcntcrat under 
efterkrigstiden. 

1. Jagaren Timmerman . 

DeUa fartyg på 24.20 ton och med "10 knops fart påb?rja
des 1;:14fi och var färdigställt först 1952 och v~_r det forsla 
fartyg av cfterkrigskonstruktion, son1 byggts for den anle-
rikanska flottan. 

Huvndbcstyckningen är den konventionella_ am.erikanska 
jagarbestyckningen m.ed 6 st 12 cm kanoner 1 3 st dubbel
torn, två förut och ett akterut. 
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sek undärbestyckningen utgöres av 4 st 7,6 cm kanoner av 
"sky-sweeper"-typen, smn numera ersatt 40 mm kalibern i 
den amerikanska flottan. 

Jagaren Timmerman är ensam i sin klass och har ej fått 
några direkta efterfölj are. 

2. Mitscher-iypen. 

Å:r HH8 be~löl~ Milscher-k lassen om 4 far tyg och 1953 var 
' '.iVlltsch er" fard1gställd. Detta fariyg benämnes i sitt hem
land "d estroyer leader" och borde n;ed sina 3700 ton av oss 
närmast kallas lätt kryssare. Farten är 35 knop. 

P å detta stora fartyg finnes ett huvudartilleri beslående 
av end ast två enkla 12 cm kanoner. Dessa äro helautoma
tiska och av helt ny konstruktion. 

sekundärartilleriet hestår av Ll st 7,6 cm kanoner av nv 
typ . " 

Au-utrus tn ingen är väl tillgodosedd och fartygets huvud
uppgift är uh-j akt på oceanerna. 

3. Destroyer Le ud er N orj'olk. 

Norfolk beslöts H)-18 och var hrdigställ<l 19G3 och är det 
enda f artyget i ,sin klass. Det är på 5600 ton och gör 32 knop . 
... Detta fm:tyg, som ~år ~nses som. en extrem representant 
for oceangacnde ub-J aktfar tyg, har en artilleribeslvclminu 
av 8 st 7,6 cm och 8 st 20 mm kanoner samtliga i "dubbel'.: 
lavettage. 

Att draga några villg;'\endc slutsatser för den framlida ul
vec:Idin~en av det förhållandet, att med sligande tonnage 
ar tlllenbestyckningen minskar från ö st 12 cm till endast 
2 st 12 cm kanoner och slutligen till alt endast omfatta 7Ji 
cm. k anoner, är icke möjligt. Minskningen av artilleribe
styckningen får anses ha skett för att ge au-hevärJnincrcn 
lt o ;f' ' b P, a~ pa ett m·tyg, vars huvuduppgift är ub-jakt, vartill gi-

vetvis kommer att antalet eldrör kan minska, om artilleriet 
automatiseras. 
• Dc nu skildrade fartygen av Timmennan-, Mitscher- och 

Norfolk-typerna kunna sägas beteckna en experimentverk
samhet under efterkrigstiden, som resulterat i en ulvccklina 
från ~~o. k01:ven_lionella j agaren till stora, oecang:"tendc, en~ 
d ::1st l att arhllenbestyckade ub-j aktfartyg. 

D enna utveckling synes icke ha fortsatt. 
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I slåilet kan man observera en <llcrgång till elt mera kon
ventionellt jagarbygge under dc senaste åren, vilket nästa 
fartygstyp visar. 

4.. Forrest Sherman-fypen. 
Aren 1052- 55 har byggt, 3 st jagare av Forrcsl Shcr

man-typcn, som snabbt ftllt cflcrföljarc, så att denna klass 
i marinkalendrarna redan angivas omfatta 18 fartyg. 

F'ig. ,1. 

Forrest Sherman. 

Deplacementet Lix nere i det mera m[lllliga och internatio-
nellt gängse 2850 ton. . 

Huvudbestvekningen utgöres av 3 st 12 cm kanoner 1 cu
kcllorn ctl f"örnt o'ch två akterut. Det amerikanska 12 cm 
halvautomatiska dubbeltornet är frång tmgct till förm ån för 
cnkcllornct, som förutsältes vara helautomatiserat. Den of·· 
fensiva tornuppställningen med två torn förut ä r frångångcn . 

Sckundärartillcriet utgöres av dc p fl amerikanska jagare 
v anliga ,1 st 7,6 cm kanonerna. 

Denna översikt över de modernaste jagartyperna bos dc 
ledande flottorna visar att dc nya svenska jagarna ~1ro fullt 
i nivå med vad utlandet har. 

Dc ulländska j agar typer, som granska Is, äro av n a lurliga 
sk~il endas l de som nu äro färdigställda . 

Vad som kan finnas under konstruktion och utprövandc 
hnr ej här kunnat omn~i.mnas . 

II. Utvecklingstendenser. 

I föregående avsnitt har studerats artillerie t på ~le .i.agar
typer, som. redan äro färdigställda eller under fanhgstallan
dc och för vilka data äro offentliggjorda. 

I delta avsnitt skall ell försök göras all bedöma utveck
lingen för den närmaste framtiden. Au-malcriclcn beröres 
ick e. 

A. J{alib erval. 
1. 12 cm aulamaliskt dubbeUorn. 

Del 12 cm helautomatiska dubbeltornet såsom konstruk
tionen kommer till utförande på dc svenska Halland-jagarna 
och p å de holländska jagarna, kan sägas beteckna den hit
tills nådda höjdpunkten av modernt j agarartilleri. 

Tornkonstruktionen är helautomatisk och betecknar däri
genom ett stort framsteg. Det viktigaste problemet alt lösa 
för att åstadkomma automatisk skjutning, är att ordna en 
ammunitionstillförsel utan avbrolt. Eldhastighelen uppgår 
till 45 skott per minut. 

Tornet riktas elektrohydrauliskl och kan ges stora rikl
hastighe ler i höj d oeh i sida. 

Eldrören äro särskilt konstruerade för at t motslå den vär
meutveckling, som följer med den höga eldhastigheten. 

Tornets fördelar äro 
den stora eldhastigheten och 
ell snabbt och noguranl rikfsyslem . 

2. 1.) cm automatiskt enkelfom. 

15 cm kanonen har med dubbla projcJ.::lilviklcn jämfiil"l 
med 12 cm kanonen betydligt större vcrknn än denna, var
till kommer den längre skottvidden. 

15 cm kanonen får betecknas som övcrHi.gsen vid flack
baneskiutning. Xven om det iir tekniskt möjligt all ({c cli. 
15 cm torn samma riklegcnskapcr, son1 vilken annan kanon 
som helst, medför den större kal iber n higrc eldhastighet, 
vilket är en nackdel vid lnflviirn~;~;kjulning. önskar man 
fi) rse ctl fartyg av en jagares storlek med en sfl kraftig 1Jc
stycknin q, torde det nu ocksf1 vara tekniskt genomförbar[. 

3. 10,5 cm kanoner. 

~Han f:1r ej endast undersöka möjlighelerna att öka artil
leriels k:1libcr. Man måste även se, om det är möjligt all 
minska k::moncns kaliber till förmi'lll för m1talet pjäser. Ni.ir
mast skulle då ifrågakomma 10,5 cm kalibern . Fördelarna 
llled 10,~) cm kalibern äro minshad vikt, större antal eldrör 
och större lämplighet vid sk.iutning mot luflmål, men nack
delarna äro kortare skottvidd och mindre pro j ektilverkan. 
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<1. B ehovet au selwndärartz:lle r i. 
Man brukar uppdela artilleriet dels i huvudartilleri, dels 

i selmndärartilleri. Huvudartilleriets uppgifter ha i första 
hand varit beskjutning av sjömål och i andra hand beskjut
ning av luftmål och landmåL sekundärartilleriets huvud
uppgift har varit flygplansbekämpning. 

Orsaken till att ett särskilt luftvärnsartilleri av mindre 
kaliber har utvecklats har varit, alt de större kalibrarna 
tidigare aldrig ha kunnat ges tiJlräckliga rikthastigheter för 
att följ a de ~snabba flyg1nålen. Ej heller ha dc tidigare kun
nat g.:s tillräckliga eldhastigheter för att ett godtagbart an
tal skott skulle kunna lossas under det korta tidsmomentct, 
under vilket ett flygmål befinner sig inom porte. 

Vidare var det mycket svårt att träffa ett flygplan 1ned 
en medelsvår kanon, så län?·e endast temperad ammunition 
användes. 

Dessa förhållanden äro i ,dag ej längre rådande. Genom 
de modärna riktsystemen ha även de stora fartygstornen 
kunnat ges samma rikthastigheter, som vilken lä!trik~ad 
mindre pjiis som helst. Genom net medelsvåra arhllenets 
automatisering har även eldhastigheten blivit godtagbar för 
skjutning mot luftmåL Genom tillkomsten av zonrör har 
utvecklingen även gynnat den större kalibern. Zonröret kan 
icke användas i de minsta kalibrarna, dels därför att det 
lager för stor plats av det nyttiga utrymmet i wanaten: dels 
därför alt vid de mindre kalibrarna accelerationerna 1 eld
röret äro så ,stora, att zonröret krossas. Endast i kalibrm· 
från 7,5 cm har zonrör hittills med framgång kunnat an
v~indas. Genom zonröt· ökas träffmöjligheterna ,vid det en
skilda skottet genom att flygplanet uppförstoras med ett lO
tal meter åt varje h:\ll. 

Denna utveckling talar Wl förmfm för den stora kalibern 
och för att denna skulle kunna ÖYcrtaga de lättare vapnens 
uppgifter. l 

Skulle j agarkalibern gå upp mot 15 cm finnes större u t
rvmme för· en sekundädcaliber. Gfn· utvecklingen mot en 
1;1indrc kaliber på j agarna än den nu mest förckomma.ndc 
12 cm kalibern, kan lättare önskemålet om en enhetskallber 
uppfyllas. 1 

5. "Sky-swee per" -alternativet. 

Den amerikanska flottan har efter andra världskriget kon
sekvent övergått från 40 mm till 7,6 cm kalibern. Befintliga 
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Fig. 5. 

Den yttre jagaren har 3 st 40 mm dubbelpjäser och två riktstativ, 
den inre har 2 st 7,6 mm dubbelpjäser och ett oentralsiktc. 

fartyg ombestyckas och nybyggda förses med 7,6 cm kano
ner. Man motiverar detta med att den gamla beprövade -10 
mm kanonen har för liten kaliber och därigenom för liten 
verkan av det enskilda skollct samt för kort skottvidd. Ge
nom. sin ringa kaliber ii r den ej heller am·ändbar för zon
rör. 7,6 cm kalibern är den minsta där man hittills kunnat 
införa zonrör, vilket särskilt för• robotbekämpningen kan 
·vara av betydelse. Den amerikanska pjäsen - populärt be
nämnd "sky-sweepcr" - finnes i flera olika marinutföran
den. 
. Pjäsen är automatiserad, men har måttlig eldhastighet och 
l övrigt konventionella balJ sliska data. 
r Normalbestyckning~"::-_ ~- "- en amerikansk jagare är -! st. 
l~rots den ringa kalibern är det en stor och tung pjäs, som 
eJ kan konuna ifråga på mindre fartyg och blott i ett fåtal 
exemplar på fartyg av en jagares storlek. 

Den amerikanska Norfolk har som huvudartilleri 8 st 7,G 
cm kanoner. Detta får ej tolkas som om denna kaliber vore 
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Fig. 6 . 

Sl;:y-swccpcr är en stor cch tung pjäs. 

tillräcklig för en jagares huyudurtilleri. Del riktiga fö rh [d
landet torde vara, att detta specialfartyg i stället för huvud
artilleriet erhållit annan vapenutrustning för stridsledn ings
och au-ändmnål , varigenom 7,G cm al'lillerict tillsammans 
med dc ombord förekomande 20 mm kanonerna får he trak
las som en normal nä rluflvärn sbcs tyck n i ng. 

(i. /3('/ors J7 mm kwwJZ. 

Bofors hm· konstruerat en ny 07 mm kanon, som finns i 
dubbeltorn på dc svenska Halland-jagarna och på dc nya 
holhindska kryssarna. I modjficrad fonn återfinnes denn~; 
pjästyp på dc. nya franska jagarna, som vardera tiro för-· 
sedda med ;3 dubbcliorn. 57 mm kanonen avses va ra en ut
veckling och förbättring av ,10 mm kanonen där skollvid-
den och ;verkan av clel enskilda skottet ökats. Men detta hnr 
skett på bekostnad av cldhas lighelen ot:h vikterna. 57 mm 
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Fig. 7. 

Art illeriet i skydd2.d tornuppställning ( Surcouf). 

tornet i.ir en stor och lung konstruktion . En fiirdcl har G7 
mm tornet genom att kanonerna ~iro inlwcr.uda och chirioc
nom skyddade för viider och vind, splin·t<-->Zch atomvap~n-

De svenska och holländska 57 mm tornen äro tre-axel
riktad~- 'Och bl~ därigenom mycket tunga och stora, varjämte 
tornskol~_en CJ Jun:nal göras fullt lätande med hbinsyn till 
tornets rorelser krmg den tredje riktaxcln. 

Om tornet med ett gott riktmaskineri kan ges sådana rikl
e~enskaper att ~len tredje axeln ej behövs, kan det, s~otsom 
pa de franska .Jagarna, hyggas tvåa xelriktat och blir däri
gen~!n mit~~lre och lättare. Det kan iiwn bättre avltitns, vil
k et ar en fordel ur skyddssynpunkt. 

7. Bofors 40 mm kanon. 

Bofors har efter andra världskrigel ta git fram en ny 40 
~:un kanon, som blivit st::mdard i svenska, holländska och 
aven andra flotto~:- Kan~nen ~r ~n förbättrad upplaga av 
den under andra varldsknget valkanda Bofors-k::monen. Pjä
sen h ar n1.yeket goda egenskaper, men man måste med stor 
uppmärksamhet följa läge:t för atl i tid observera, om ut
Vecklingen skulle gå ifrån 40 mm kalibern. Räcker en 40 
111111 träff till för att fälla ett fl~·~plan ·r Äro skottvidderna 
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Fig. 8. 

Artilleriet i öppen oskyddad däcksuppställning. 
(William T . Powcl, USA) . 

tillri:ickliga? f\..r den hittills till~i.mpnde principen a tt på lc
tliga dä~ksutrymmen uppställa . .. ett stort antal os~;:yddade 
tJO-or, riktig? Hur skola dessa p]ascr _skydt~as mot vadc1: .. och 
vind, splint och atomvapen? Måst: J eke avel~. dessa _PJaser 
inbyggas i splintskyddade torn ? Masle (~_c tla goras, bhr hela 
tornkonstruktionen så tung och platskravande, att man en
dast får plats med elt fåtal enheter och kan då ifrågasiitta. 
om man ej med en gång skall öve rg:\ till en kanon med 
större kaliber i detta stora torn. 

8. 20 mm kaliber. 
Unelee andra världskriget användes 20 mm. kanoner så

som luftvärnsartilleri i slor utsträckning, icke bara på 
små fartyg utan även på de slörsta. 20 J~nn. km!onen vis_ade 
sirr snart ha otillräcklig verkan och ohllraekhg skotl~1dd, 
v~:för man allmänt ansåg den utdömd utom på de mmsta 
fartygen, som voro för små alt kunna bära nå?ot m!n~t 
vapen, och vid vilkas nedkämpande flygplanen maste ga m 
på mycket nära håll. 
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Det är möjligt, alt 20 mm kanonen kan komm.a all upp
leva en renässans som robotbekämpande vapen. Med sin 
stora eldhastig!het kan 20 mm kanonen i ett ~nultipellavet
tage tänkas utgöra ett gott försvar nwt robotar. Nya vapen
konstruk tioner äro under de senare åren gjorda i Schweiz, 
där för armebruk antagits en ny 20 mm kanon med goda 
eaenskaper. 

0
0111. u tvecklingen av robotbekämpningsmetoderna skaH 

gynna den medelsvttra antomatiska kanonen med zonrör 
eller 20 mm pjäsen i multipellavettage kan vara av intresse 
a ll följa. 

B. Eldledning. 

1. Eldledning för lwuudartilleriei. 
E tt komplett eldledningssystem består av huvudkompo

nenterna m;Uangivningssystem, ccntralsikle, riikneinstru
ment och stabiliseringsano•·dningar. 

Målangivningssystemet skall nwd h,Filp av radar och oplik 
under alla siktförh:1llanden kunna higga artilleriet på r~itl 
m:'\ l. 

Centralsiktet förlägges så högt som möjligt och göres s[l 
väl inbyggt ,och skyddat som vikterna Lillåla. Det förses med 
radar för att fånga och följa målet saml även med optik 
för riktning och, om vikterna så medgiva, även optik för av
ståndsmätning. De optiska avståndsmätarna ha dock hliv.i l 
mindre aktuella, men om dc definitivt skola utg[t ~ir hero
ende på radarstörningsteknikens utveckling. 

Räkneinstnnnent och stabiliseringsorgan få en sådan om
fattning, at! dc måste sammanföras i eldledningscentraler 
belägna nere i fartyget. , 

Om så är möjligt, får fartyget för huvudartilleriet flera 
eldledningar, om_ möjligt en för varj e torn. Detta har blivil 
aktuellt genom att ett modernt jagarlom r epresenterar en 
sådan eldkraft, att endast ett torn kan vara tillräckligt för 
att beskjuta även ell fartygsmåL 

Huvudartilleriets primäruppgift är beskjutning av sjömål 
och därför utformas dess e.ldledning främst med hänsyn 
härtill. 

All t artilleri av medelsvår kaliber bör numera även kunna 
besk juta luftmål och landmål och därför förses eldledningen 
llled de tillsatsorgan, som äro erforderliga för sådan be-
skj utning. -



lfi 

2. Lnfluiirnseldledning. 

a) Fjärrluftvärn och niirluj'tuiirn. 
Tidigare ansåg man, att clt fartyg av c~1 ja_gares slor~?k 

skulle kunna utföra såväl fjärrluflvärnssk]utmng som nar
luftvärnsskjutning. 1\lcd närluftvärnsskj utnin~ först~r man 
då skjutning mot flygplan, som direkt angnpcr sk:1utandc 
fartyg, med fjärrluftvärnsskjutning skjutning_ mot_ fl:,·gplan 
på större avstånd, vilka ej direkt äro inbegr1pna 1 anfalls
manöver mot det skjutande fartygeL Dc höga flygplanshas
tigheterna ha gjort fFirrluftvärnsuppgiflcrn::\ för cll fartyg 
allt sv[lrarc och man synes vara alltmer benagen att endas! 
fllägga ett fartyg närluftvärnsuppgiftcr, d v s _möjligheter ,,n med artillerield avvärja direkt mol fartyge t msatla fl~·g-
och robotanfalL 

De höga flygplanshaslighclcrna ha gjort, att det ~vsHu~d, 
på vilket målet bör fångas, blivil s tt ~lort att det ar sval·L 
eller nästan omöjligt att rncd optiska hjälpnlCdel fånga. må
lcl. Detta förutsätter en fullständigt utbyggd målspamngs
och målangivningsorganisation. skjutproblemet är därefter 
egentligen .synnerligen enkelt, därför all flygpl~net eller !'(J

boten gör sitt anfall på ett sätt, som ganska nara samman
faller i11ed kulbanan. Angriparen från luflen har visserligen 
1nycket hög fart men O'enom att han som regel styr rätt mol ' ' "' f o l eller nära rätt mot skjutande fartyg, kommer lu lma els 
vinkclhastighet, sett frän skjutande fartyg, at~ bli O eller 
nästan O. I höjd- och sidvinkelled reduceras slqutproblemcl 
då till skjutning mot en i sid- och höjdvinl~cllcd s till ~sttH~ll
de punkt i rymden. Visserligen ~n dra~ o av.stande t "hastig~ och 
sv~lrighelen i skjutfallet består l alt fa r _a lt avsotand oc_n a ll 
rätt utnyttja de korta sekunder, under vilka malet befmncr 
sig inom porte'. 

N:i.rluftvärnsproblemet kan till :iO ?l s~igas bestå .i a_ll i 
till upptäcka målel och konmw p {t mal. Har man _val gJod 
detta ~i.r skiutfallet enkelt och bör med god matcncl ge re-

' v 

snlla l. 

h) Riklslaliu. 
Dc lätla luftvärnspjäser, som under andra världslu:iget i 

etl alll större antal' ställdes upp på fartygen, voro tJll att 
börja med i regel endasl utrustade med optiska. sik~~-n på 
pjäsen. Med stigande flygplanshaslighclcr visade s1g J?Jasstk
tena otilh·äckliga, i synnerhet som pjäsens sko ltlossmng och 
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rökbildning ~i. ven skymde sikten och gjord e det svårt alt 
behålla målet. Under andra världskriget utvecklades för det 
Hitta närluftvärnet de typer av riktstativ, som nu finnas på 
de flesta moderna fartyg. Genom atl från pjäsen till ett sär
skilt fristå ende stativ sammanföra riktmedel och eldled
ningsanordningar, kunde målet lättare fångas och behållas 
ostört av skottlossning och rökbildning vid pjäsen. I gcn
a~ild komplicerades anläggningarna, emedan överföringal'na 
från riktstativ till pjäs måsle utföras på elektrisk väg och 
direld h:mdmanövrering [IV pjäserna icke längre var till
r äcklig. Snart visade sig att optiken var otillräcklig och rikt
stativen försåga s med radar, i allmänhet endast avstånds
radar, vilken inför elt rätt avstånd till räkneverket. Forlfa
nmde måste i detta fall målet, sedan det övertagits från 
mftlangivningsorganisationen, följ as optiskt, vilket ofta kan 
vara svårt oc~ i mörker och tjocka omöjligt. Ett önskemål 
är att förs e riktstativet med "3-dimensionell" radar, el v s en 
radar, som giver såväl avstånd som sid- och höjdriktning. 
Detta år ej tekniskt omöjligt, men skall uppgiften lösas vä l, 
utvecklar sig riktstativet till samma storlek som ett ordi
närt centralsiktc. 

c) Blindskjllfningsanliiggningar. 
Man anser i dag att riktstativen endast äro reservmeclel, 

m en att ett modernt fartyg för luftvärnsslcjntning fordrar 
ett centralsikte, som tyvärr antager stora dimensioner. Sknll 
man begränsa sig till enbart radarriktning kunna dimensio
I~ern ~ hållas nere, men villman ej släppa den optiska hjälp
nktnmgcn, kommer siktet genom siktkikarna och betjänings
p~atser föe personal att växa i storlek. Optisk avståndsmäl
nmg mot luftmål får nu anses vara hell frångången på grund 
av den korta tid, som står till buds för eldförberedelserna 
och skjutningen. 

Riktstativet har räkneorgan, men dessa äro approximativa 
o_ch ge riktiga värden endast på korta håll eller på vissa 
f~xerade föruthestämda avstånd. Skall man få håsta preci
sion måste anläggningens rälmedel utbyggas så att den an
tager samma dimensioner som en konventionell eldlednings
utrustning. Härigenom bli komponenterna alltför stora för 
att placera på centralsiktet Den enda lösningen blir att 
flytta ned dem under däck till en artillericentraL Utöver 
centralsikte och räkncinstrnment tillkomma stabiliscrings
org~nen,vilka skola eliminera inflytandet av fartygets rör'el-
ser 1 sjön. ' 

2 
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Tillkommer ytterligare krav på all ce1~tralsiklct skall in
Lyggas för skydd mot väder .och vind, .splm~ och alonwapen , 
blir det ingen skillnad i v1kt och chmcnswner 1~1e~.lan en 
ordinär flackbanecldleclningsanläggning och en luftvarnsan-
li.i.ggning. 

3. Allmdlseldledning. 
Artilleriets värde beslännnes ej cnbarl av anlalct eldrör. 

En automatiserad kanon kan ha samma stridsvärd~. som eli 
större antal kanoner av samma kaliber 1nen med lagre eld-
hastighet. ' 

Ett fåtal automatiserade kanoner kunna avge den eldvo-
lym, som är tillräcklig för a.~t h;skj~1ta .. ett n~ål. Det l~a:1 
vara dålig ekonomi och kan forsvara 1 stalle t for att unoel
lätta skjutningen, om alltför stor eldkraft koncentreras mol 
ett enda mål. 

I stället för antalet kanoner blir det då antalet cld.~nh~
ter, so1n heslämmer artilleriets värde. ~ed eldenh~t ~ors~a.r 
man en fullshindig eldledningsanläg~nmg med hllra~khgl 
antal kanoner. Då ett fartyg :w en Jagares storlek eJ. har 
större däcksutrymme än att 2---1 cldledningsanläggnmgar 
kunna inrvmma-s, kan därför tänkas att förse en j agare med 
ett antal allmålsanläggningar. Om fartyget finge en enh ets· 
bestyckning med elt ~ntal medels::åra .lorn, låge en s~dan 
lösning av eldledningsproblemet _nara !Il~ hands ... ~tto sa be
s lyckat fartygs möjligheter att skJuta savalmot SJOmal, luft-
mål och landmål skulle bliva goda. ' 

Dd är dock ett faktum att en eldledningsanläggning, som 
bygges speciellt för flackh~neb1yk ell~r sp~.ciellt !ör .. luft
värnsbruk, alltid är bättre för s1tt speciella andama~ an. en 
anläggning i kompromissutförande .. Flack~aneart!llenets 
skjutelement bestämmas för. stora s.~zJutav.~tand. Pa .dessa 
stora avstånd måste korrektiOner goras for faktorer, som 
på kortare håll kunna försumm~s. L~1ftvärnsanläggni_ngen 
måste däremot arbeta med betydligt hogre farler men 111.0111 
kortare avståndsområden. Det är diirföe svårt alt bygga. en 
anläggning, som giver tillräckliga P!.·ecisio~slu:av i alla sl9u~
fall. Detta är ett skäl, som talar for att atmmstone anlagg
ningens rälmedel bör dubbleras. ' 

C. Stridsbelysning. 
Det förutsattes allmänt, att när radar infördes, skulle 

stridshelysning med strålkastare och lysgranater bliva över-
flödig. 
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strålkastare för slridsbelysning ha helt utgått, framför allt 
emedan mörkerstriden efter radars införande kan föras på 
5 ~1dana avstånd, där strålkastarna icke kunna åstadkomma 
någon effektiv belysning, utan endast äro röjande för eget 
fartyg 

Lysgranaterna förekomma fortfarande i ammunitionsut
redningarna. Med hjälp av radar kunna lysgranaterna place
ras med stor precision över det mål nwn önskar belysa. Men 
nackdelen består i, att vid lysgranatskju tning engageras en 
pjäs, som hindras i sin viktigaste uppgift a lt beskjuta fien
den med skarpa skott. 

Lysraketerna ha fördelen att ej behöva ta i anspråk någon 
kanon utan endast lätta rakelställ, vilka kunna fästas vill 
b'?fintliga pjäser eller uppställas på ledig plats. på däck. Lys
raketernas svaghet är deras stora spridning och begränsa
dc skottvidd, vilket gör en massinsats nödvändig, om något 
resultat skall åstadkommas. Raketen är själv skrymmande 
och tager åtskillig plats ombord för sin förvarin g. 

stridsbelysningsmaterielen anses ännu ha sin plats om
bord såsom komplettering till radar. stridsbelysningens be
tydelse i framtiden blir beroende av utvecklingen av radar 
och m otmedlen mot radar. 

III. Jagarartilleriets ,tillblivelse. 

A. Operationsanalys. 
De faktorer, som avgöra artilleristridens utförande och 

hur ett fartyg skall bestyckas, bestämmas erfarenhetsmässigt 
och p å operationsanalytisk väg. 

Skall en mekanisk detalj fylla vissa foedringar, kan man 
genom .att tillämpa en formel räkna ut, hur detaljen skall 
konstrueras. Skall en elektrisk ledning förena två olika 
punkter och fylla en viss funktion, finnas också formler, ge
nom vilka kan bestämmas, hur ledningen skall vara beskaf
fad. På samma sätt har man önskat sig, att den detalj , som 
ett artillerisystem är i ett fartyg och i hela sjökriget, skulle 
l~unna bestämmas genom att ingångs- och utgångsvärdena 
fixerades, varefter ett formelbestånd skulle ge en möjlighet 
att r äkna ut hur artillerisystemet borde ges taltas. 

Del iir tveksamt om i detta fall ingångs- och utgångsvär
den kunna definieras och bestämmas med tillräcklig säker
het. Två vetenskapsmän (Eklind-Grenander), som arbeta 
llled dessa problem, ha gjort följande. uttalande: 
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"Avsaknaden av numeriskt pålitligt underlag har gjort 
att många av de numeriska resultat, som erhållits, mera Ht 
betraktas som illustrationer till dc metoder vi utvecklat än 
som slutliga svar på problemen. Vi ha ständigt stött på en 
och samma svårighet: realistiska värden hänförande till sjö
artilleristrider saknas helt eller delvis på sådana fundamen
tala storheter son1 träffsannolikhetcr, träffverkan m m. I 
många fall ha vi fått nöja oss med att använda grova upp
skattningar för att åtminstone kunna ge preliminära kvali
tativa resultat". 

Man får icke förringa den operationsanalytiska forskning
ens betydelse. Den har sin givna plats för att anvisa en lös
ning på klart definierade detaljproblem och för att stödja 
och verifiera de resultat, till vilka sjömilitär erfarenhet och 
sunt förnuft kunna komma, 

Problemet att bestämma hur ett fartyg skall bestyckas på 
bästa sätt innehåller många svårbestämbara faktorer och 
innebär många kompromisser ur politisk, ekonomisk, indu
striell, taktisk och teknisk synpunkt, vilket ej alltid kan u t
tryckas med matematikens medel. 

För att få det bästa resultatet måste vid beslutet hänsyn 
tagas till alla de nämnda faktorerna och, där så är' möjligt , 
operationsanalytiska undersökningar komplettera de erfa
renhetsmässiga slutsatserna. 

B. Anskaf{ningsmeloder. 
Innan ett fartyg kan få en högmodern och effektiv be

styckning, måste denna för sin tillblivelse genomlöpa dc tre 
skedena 

forskning, 
konstruktion och 
produktion. 

Innan ett projekt har förvandlats till ett användbart vapen, 
kan under ogynnsamma förhåll anden ett decennium förflyta . 

Flottan till sjöss väntar med otålighet på sina vapen och 
är icke betjänt av långa tillblivelsetidcr. 

Endast genom_ en strängt genomförd systematik vid an-
skaffningen kan forskning, konstruktion och produktion 
samordnas, bedrivas parallellt och betjäna i stället för att 
störande ingripa i varandra. 
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1. Forslmingsskedet. 

U1~dcr forsh~ingssked~t s_kola kvalificerade forskargrup
per ~nom st~tl~ga orgamsahoner eller vid industrierna un
dersoka proJekten, utforska nya naturlagar och skaffa kun
skap o_m dessas användning: i projektets tjänst. Flertalet av 
forskmngsuppdragen komma troligen att visa sig ogenom
förb ara o~h måste därför ne_dläggas, lyckligtvis innanc någon 
konstruktions- eller produktiOnskapacitet är tagen i anspråk. 

2. Konstmklionsskedet. 

Uncle~· konstruktions~~<:edet, som kan taga år i anspråk, 
skall pa grundval av kanda och verifierade fakta utarbetas 
en k onstruktion för elt bestämt ändamål och med en be-
stämd uppgift. . , 

1 

Kan konslruktwnsundcrlaget tillhandahållas i form av ett 
klar t definierat konstruktionsprogram, finnas alla förutsätt
ningar för en snabbt genomförd och god lösning. 

f 
Skkall under ko~1struktionsarbclcts gång nya uppgifter från 

ors argr~lpper tillkomma och ändrade fordringar på slut
konstruktiOnen uppställas, störes arbetet och även om kon
struktionen kan bli användbar, förspilles tid och konstruk
tionskapacitet 
. Genom atl _gynna och stödja forskningen och genom nlt 

hll konstynkbon upptaga endast av forskningen genomprö
vade proJekt kunna de knappa konstruktionsresurserna bäst 
u~nyttjas. Produktionsklara konstruktioner· m.åste finnas fär
C~Iga efter kort varsel, när rikets försvar fordrar och det stats
fm ansiella higet tillåter fartygsbeställningar. Äro de icke det, 
kan det gynnsamma tillfället vara försuttet. 

3. Produldiom:skcdet. 

Först när konstruktören är Idar, vidlager procluklionsskc-
c~et. Prod_uktionsapparaten har inga större svårigheter att få 
fr~m _Hxhllerimatericl ur ett kbrt och refligt framlagt bc
stallnmgsl!nderlag. lVIen o:n detta är en blandning av färdiga 
o~h halvgJorda konstruktwner och ofullshindigt lösta forsk
~ungsuppgifl?r b~ir resnitalet kaos, leveransfö;·seningar och 
lllgen matenel till fartygen. 

d Alla vilj_a. l~a flottans ofarty~ så väl och modernt hestycka
.e som ~noJ!.Igt. Man maste dock kom.ma ihåg att pjäsmate

rrelens livslangel kan uppgå till 50 år och eldledningsmate-
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rielens till 25 år, varför det är en omä<jlighet all samtidigt 
ha högmodern materiel på alla fartyg. 

Man ~<an ej diskontera utvecklingen i förväg, utan måste 
som ett faktum acceptera, att den materiel, som produceras 
i dag, kan komma att efterföljas av ännu bättre materiel, 
som nu befinner sig på forsknings- eller konstruktionsstadiet 

Det bästa är att låta forskare och konstruktörer med bi
behållen arbetsro lösa sina problem_ för i övermorgon, under 
det att vi under väntetiden beställa en jagardivision pä del 
JUl i dag produktionsklara underlaget. 
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Fransk marm debatt. 

Av kommendörkapten M. HAMMAR. 

En fr ansk amiral yttrade vid ett sannnanträffande för 
någon tid sedan och på .tal om operationsanalys (OA) unge-
fär följ ande: 1 

"Operations?.nalyscn är ett hjälpmedel , som kan vara er
forderligt för folk som engelsmän och amerikanare, som ha 
svårt för logiskt tänkande. För oss fransmän är den tänt
Iigen obehövlig". 

I Revue de Defense Nationale för maj 1955 bekräftas dc 
franska militärernas mycket svala intresse för denna veten
skapsgren i en artikel "La recherche operationelle" av lieute-
nant-colonel Chandessais. , 

Han påpekar att operationsanalysen i Frankrike utveddas 
mycket snabbare inom den civila seldorn än inom den mili
tära. Inom den senare kan skönjas en viss tendens att be
gränsa OA till experiment med materiel och vad anglo-sach
sarna kalla "human ingeneering". 

Orsaken härtill säges bl a vara den, att en Yctenskapsman 
m åste vara skeptisk oeh därföt· med otillfredsställelse ser 
ett avgörande i ena eller andra riktningen, medan en militär 
chef måste fatta avgöranden även om de vetenskapliga be
räkningarna ej hunnit fram till hestämda rekommendatio
ner. Genom sin skepliseism gör vetenskapsmännen det sna· 
rare svårare än lättare för en chef att fatta beslut. 

Det bristande intwsset för OA innebär emellertid på intet 
sätt bristande intresse för debatt om aktuella militära pro
blem. Fransmännen äro snarare särskilt roade av alt utnyttja 
sitt eleganta språk och sitt skarpa logiska tänkande för dis
kussion. Därvid är det ingalunda s~ikert att den konsekventa 
logiken, använd av olika individer leder fram till samma 
resultat. 

Ovannämnt häfte ay RDN innehöll förutom bidraget om 
OA ett antal artiklar avsedda att tillsammans ge en över
blick över de moderna vapnen. Förfallarna vo~·o tekniker 
och militärer. Det marina inslaget i denna samling repre
~enterades av den gamle bombflyg- och robotentusiasten 
ltougeron, som i så många andra sannnanhang profeterat 
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om och pläderat för avskaffaadel av alla övervattensfartyg. 
Hans :utikel bar titeln: "Portc-avions, croiseurs antacriens 
ou sons-n1arins ?". 

Rougeron har en enda premiss för sin diskussion och del 
~ir vätebomben och dess användande mot sjöstyrkor och kon
vojer. Den kommer att tvinga framlidens stridsgrupper till 
avstånd mellan fartygen på åtminstone 15 , ~t 20 km. Även 
med gruppen reducerad till 3 hangarfartyg, 7 lv-kryssare och 
2 förrådsfartyg, som amerikanama skissera, skulle sprid
ningsområdet få en diameter p fl c :a 400 km. Då ger iElc 
ens hela Medelhavet utrymme för erforderlig spridning. 
"Och kan man tala om konvoj när kön ännu icke lämna! 
Alger då täten är framme i Marseille?" 

Vätebomhen är givetvis frnklansyi_inl och Rougeron ut
malar alla dess ödesdigra verkningar på övervattensfartyg; 
hur den smälter ned och förgasar lättmetallen i bryggor oeh 
överbyggnader och hur den av havsvattnet kan leonuna atl 
bilda fri klor och natrium. Någol molmedel finns icke hel
ler eftersom den kan frambäras med osviklig precision av 
robotar fd\n landstationer eller flygplan på 700 km avstånd, 
sedan fartygen kunna t registreras på flygplanets radarskärm. 

Rougeron noterar tillkomslen av en Sovjetrysk överval
lensflotta med serier av Svcrdlovkryssare, men detta gör 
intet intryck på honom. Han kastar heller ingen sidoblick 
på dc övriga vapenslagen för alt jämföra deras motstånds
kraft mot liknande påfrestningae med vätebombladdade pre
cisionsrobotar. Han kan heller inte tänka si~ något annat 
krigsfall än blixtkrig med vätebomber och "massiv vedcr 
giillning" av amerikansk modell. I-Ians slutsats är här lik
som i tidigare skrifter med marina ämnen, att man bör 
salsa allt på ubåten både som strids- och transporlfal'tyg. 
Och så slutar h:1n med en liten känga även åt pansarvapnet : 

"Men kan man hoppas, att dc teoretiska demonstrationer
na rörande möjligheterna av transport med ubåt, som gjor
des upprepade gånger uneler första världskriget, skall göra 
slut på marinens sekelgamla fiendskap mot allt som icke 
~1r slora övervattensfartyg, dfl ej ens pansarvapnets talesmän 
iuför samma problem och demonstrationer vill hyla ut sin 
materiel på tiotals ton mot spaden och hackan med vilka 
infanteristen klarar sig blott genom alt krafsa litet i jorden?". 

Rougeron är som alltid en temperamentsfull och ibland 
r ii lt underhållande skribent! 

Hougcrons artikel i Revue ,dc Defensc Nationale är möj
ligen en replik på vad som framförts av franska flottans 
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egna talesmän. Bland dessa har j nst under 1955 vice-amiral 
Barjot gjort sig bemiirld genom sin bok "Vers la Marine dc 
r Age atomique". Barjot som också tycks. vara en iderik och 
tempc,r:lmentsfull herre har di1ri sökt skapa en för franska 
förhtlllanden lämpad doktrin. Faslän boken därigenom del
vis behandlar specifikt franska problem, är den av stort all
mänt intresse. 

Barjot rör sig med spekulationer och exemplifieringar 
kring följande huvudteser: 

a ) I atombombens tideyarv tir det havet, som ger skydd 
å l floit01na dels genom dc möjligheter det ger till spridning,. 
dels genom vattnet som skyddar mot strålningen. 

"'Operation Cross-road har för flottorna öppnat porten li ll 
havet". 

b) Havets betydelse som samfärdsled och förbindelsehink 
m ellan dc fria staterna i världen öknr nmlan för undan. 
I-lavet m:\ s te för~.varas och utnvttj as. 

c) Det hangarfartygsburna marinflyget är slommen i sjö
kriget och för att kunna räit utnyttjas måste ytstridskraftcr 
och flyg sammansmälta till en enhet. Flottan måste ha eget 
flyg. 

d) För att kunna handla och räknas som en s tor marin 
krävs oundgängligen hangarfartyg. Frankrike vill politiskt 
uppträda som stormakt med intressen på andra sidan haven. 
I konsekvens därmed måste landet skaffa hangarfartyg. 

Framläggandel av denna sisla synpunkt torde vara ett av 
bokens huvudsyften. 

Boken börjar med en livlig tavla illuslrcrandc hur franska 
flott an uppträder inför atombombhot under övningen "Ha
dex" i den rymliga krigsankarplatsen vid halvön Gicns. 
Atomberedskaperna "purple 3, purplc 2 och purplc 1" in
l :~gas och skydclsålgärcler vidtagas ombord. Lättning, sprid
lUng och vattenbegjutning ay fartygen samt skyddsplatser 
och skyddsbeklädnad för besättningarna hör till de åtgär
der , som ge flottorna opera lionsfrihet även inför atomvapnet. 

I fortsättningen visas hur havets betydelse ökats. Väsl
m akternas sammanlagda handelsflollor på vilka kommande 
t ransmarina operationer skola grundas öka med 3,5 a 1 ~.:(; 
P:· år och utgör 1954 en "måltavla p{l 100 milj ton". Hotet 
11c1 havet har samtidigt ökats och inte minst från 1950 till 
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1955. Sovjetryssland fram träder ~om den andra sjömaklen i 
världen 1~1ed 17 stora kryssare, 100 a 150 jagare och c:a 250 
ubåtar eller 5 gånger så många som Nazityskland dispone
raclc 1939. Det är betydande maktmedel att sätta in i en 
eventuell tredje kamp om Allanten och det medför, att Väsl
makterna måste ha starka mariner även inför h<;>tet av 
atomkrig. 

Som en bas för alt bygga upp en marin doktrin framlägger 
Barjat följande punkter: 

1) Eftersom huvudfienden är en ubåtsflotta måste flot
torna av i dag först och främst hu anti-ubåts-karaktär. 

2. Eftersom det viktigas te motmedlet mot ubåten är flyg
planet måsle flottan vara "aeronaval". 

3) Ett fartygsburet flyg är bl a oundgängligt för k ::nnp 
mot motståndarens landbaserade flyg; alltså ~iro h angarfur
tyg nödvändiga liksom samverkan sjö-flyg. 

4) Hangarfnrtygsflyg medger bl a anfall mot landmål ; 
detta ger dess betydelse i sambandet sjö-land. 

5) Landstigningsoperationer eller stöd av en landfront 
nära kusten kräva bl a specialfartyg d v s en amfibiemarin. 

Shztsats: marinen måste vara "aeronaval" och amfibisk. 

Marskalk lVIontgomery's ultalande att herraväldet på ha
ven för framtiden kan övertagas av flygstridskrafterna är 
intet nytt, påpekar Barjot. Redan 1928 sades samma sak av 
en herre som hette Douhel , och hans ideer anammades del
vis av Italien. Genon1 exempel från andra världskriget i 
Medelhavet vis:1r Barjot p ~i en rad bakslag som de t italiens
ka systemet medförde. Det ilalienska flyget liksom den högs
la krigsledningen voro ej marint sinnade, varför floltan i 
brist på eget flyg blev mer eller mindre blind, och flyget 
insattes alltid för sent. 

Barjat framlägger på ett synnerligen klart och målande 
sätt de marina aspekterna pft striderna i Cyrenaica; syn
punkter som nästan helt saknades i dc arbeten av Liddel 
Hart och Cvril Falls som omnämnts i en tidigare artikel i 
denna tidskrift. Underverket vid PYramidern~ då Rammel 
inte kunde fullfölja sin offensiv· mot Egypten berodde 
mindre pi\ motståndet till lands än det förhållandet att dc 
brittiska marina insatserna mot italienska transporter kom-
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nit del till Afrika överförda tonnagel att sj nnka från 160000 
~~n i 111 aj 19-12 till 55000 i j u ni. Och i augusti saknades alll
jämt GOOO ton bensin. Under tiden kunde krigsmateriel till
f"öras britterna genom Röda Havet. 

S tridcn vid Alamein hade först vunnits till sjöss. 
J elt omfattande kapitel går Barjat in på polemik i frågan 

"flottans flyg eller enhetligt flygvapen". Han framhåller en 
r ad skäl för i flottan integrerade flygstridskrafter förutan 
vilk a elen rälta effektiviteten till sjöss aldrig kan nås. Han 
motiverar och exemplifierar vidare hangarfartygens bety
delse för framtiden. Som svar på lVIontgomery's uttalande 
citerar Barjat den brittiske sjölordens ord i december 195-1: 

"Tack vare hangarfartygen blir havet en bas från vilken 
vi m ed alla framtidens vapen kan slå allt som hotar våra 
kommunikationslinjer. Tack vare fartygens stora rörlighet 
och de nya vapen som vi förbereda, innebära de för fienden 
ett fruklansvärt hot. J-f~mgarfartyget har lika myeket fram
tid som vilken som helst flyghas till lands." 

I samband med behandlingen av: en del rent franska för
hållanden påpekar Barjot, att bet~rdelsen av att behärska 
kusterna har ökats. Detta överensstämmer med vissa ame
rikanska tankegångar om krigföring i begränsade farvatten. 
Eär kommer bl a minkrigföringen in. Den ger försvararen 
stora möjligheter alt förhindra eller fördröj a amfibieopera
tioner. Han påminner om händelserna kring \Vonsan under 
Koreakriget där den amerikanska flottan blockerades under 
tre veckor på grund av några tusental minor, utlagda med 
djonker och sampnner. För att komma till rätta med min
kriget krävs ett stort antal minsvepare av olika typer och 
eventuellt även helicoptrar, som visat sig användbara för 
vissa minsvepningsuppgiftcr. 

I kapitlet om "Den moraliska faktorn" understrykes be
tydelsen av farten. En ay lärdomarna från andra världs
kr iget var slagskeppens halva misslyckande. "Stora kanoner 
~ltan fart äro värdelösa. Snabbheten är Ybisenllig för utnytt
Jandet av vapnen!" 

I detta kapitel hetonas vidare nödvändigheten att våga 
t~ga risker och .... att ha tur. Som illustration p tt det 
Sista skildras amiral N agumo's otur och amiral Spruance's 
~ur då Kaga, Akagi och Soruy under Midway-slaget sänkles 
.l"Us t då dc voro i sitt mest sårbara tillstånd med startfärdiga 
tlygplan på däck. Om attacken kommit 5 min senare skulle 
resultatet måhända blivit ett helt annat. 



2.S 

Till ~lut ~ammanfatlar Barjol sina tankar i elt kapitel om 
"Syn på den framtida flottan". Han gör där en ganska in
trcssan t jämförelse mellan sj ö- och flyg- transporter efter
som det på sina håll göres gällande att flyget mer ell.er 
mindre fullständigt kan överlaga marinens transportuppgif
tcr. Barjat skriver om bränsleförbrukning följande: 

"Under loppet av dc 25 scnn sle åren har fartygens bräns
lcförbrulming per timma minskat "10 % medan förbrukning
en för flygplan 'har ökats med den svindlande förbättringen 
av deras prestanda". 

1928 förbrukade elt farlyg vid 23 knop 450 gram pr hkr
limma med direktkopplad aktionsturbin och cylinclerpanna, 
medan det HJ53 förbrukar endast 280 gram med vallenrör
panna och turboelektrisk drift. Med atomdrift på fartygen 
faller denna förbrukning ve r l i kalt ned till tiotusendel av 
milligram. 

För flygplanen har åtgången öknt från 180 till 350 g/ hkr·· 
lim för hastigbeler på 500 km/ lim och kolvmotorer med pro
pcllnu·, och till 1000 grjhkrlim vid hQslighetcr på 1000 km / 
tim. Man torde fil. räkna med förbrukn.ingar uppåt 10 hg/ 
hkrlim med raketmotorer, som flygplan med farler på 2500 
kmj tim behöva." 

Den "cirkulus vitiosus" som flygtrrmsporterna råkar in i 
mustreras drastiskt genom. ett tänkt krigsfall då Mellersta 
östern avskurits, och olja m:'lstc tillföras Europa från Vene
zuela. Om flygplan användas och förslagsvis utnyttja vägen 
Guyana, Kap Verde, Dakar, Agadir för mellanlandningar och 
bränslepåfyllningar så krävs det dubbelt så många fartyg 
aU förse dessa mellanstationer med drivmedel för flygpla
nen som det behövs att föra oljm1 på fartyg direkt till Brcsl 
som beräknad slnthamn . 

Till slut viitl.im· Barjot till marinens unga officerare och 
tekniker all bidraga att skapa den önskvärda doktrinen för 
frallJLidc;Js marin i smnarbelc ~Hed de ~ilch·e och erfarnal'e, 
och jag citerar här' några ord härom och låter dem sttt som 
sinlord på originalspråket: 

"La doclrinc navale a prcvoir pour les vingt-cinq annccs 
a venir doit inlc,(,rrer le navire el l'avion, la mer et le rivagc , 
les possibilitcs clc l'avenir et les leeans du passe. Une assi
milation correcte des enscigncments dc l'Histoire n 'est pas 
la moindre difficnltc, ear ceux-ei, mal compris, penvent de
venir des sonrces d'crreurs pour l'avenir." 
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Några manner inför årsskiftet. 

Av löjtnant G. LUN D BERG. 

I e tt av dc senaste numren av den franska marina tid
skriften "La Revue Maritime" förekommet· en utförlig och 
intressant expose över några hinders örlogsflottor nv idag, 
der as fartygsbestånd och utvecklingstendenser. Följ ande 
fram ställning utgör en resmnc av artikeln och i någon mån 
ett försök att kommentera sådant som jag funnit vara uv 
allmänt intresse. Artikelförfattaren behandlar följande län
ders mariner: Sovjet, USA, Storbritannien, Canada, Austra
lien , Nederländerna, Sverige, Spanien och Italien. 

Den sovjetiska örlogsflottan, 

världens idag näst största, innefattar förutom. olika sorlers 
träng- och hjälpfartyg följande antal fartyg: 

30 kryssare, varav 21 moderna 
150 jagare 
500 ubåtar 
300 eskortfartyg (fregaller) 

1000 minsvepare 
500 motortorpedbåtar 

4000 flygplan. 

Det rör sig alltså om en markant utökning och förstärk
ning av elen flotta USSR uppvisade för 10 år sedan. I sam
manställningen äro ;några slagskepp icke medtagna, efter
som de överåriga fartygen nu enelast tjäna som plattformar 
för utbildning eller som. flytande kustballerier. De i svensk 
press för något år sedan omtalade Sovietskij Sojus- slag
skeppen tyckas sålunda även enligt den franske författarens 
åsikt vara en fantasiprodukt 

Den kanske intressantaste fartyg~lypcn utgör Svcrdlov
klassen, varav tolv enheter äro i tjänst. Den franske artikel
förf attaren betvivlar emellertid starkt denna typs förmåga 
att spela rollen av raidfartyg i likhel med andra världskri
gets tyska fickslagskepp, emedan den är för svagt bestyckad. 
Särskilt gäller detta luftvärnet; fartygen anses ha små ut-
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sikter alt klara sig helskinnade frfm ett möte med västmak
ternas hangarfartygsstyrkor. Författaren bedöm.er det sanno
likt, alt ryssarna ej riskera sina kryssare för sjöfartskrig p a 
oceanerna, utan i stället komma att utnyttja dem. som makt
faktorer på de innanhav, som omge Ryssland och för aU 
hålla ubåtarnas anmarschvägar fria från ubåtsjaktfartyg 
m m i dc till baserna angränsande farvattnen. Denna upp
fattning om de ryska kryssarnas begränsade ope1·ativa upp
gifter styrks av det förhållandet, att ryssarna för samverkan 
endast ha landbaserat flyg. 

Vår franske sagesman följer de ryska jagartypernas ut
veckling från Silnij- över Otlitnyj- och till Skoryj-jagarna, 
och hyser inga tvivel om att ytterligare ett steg i utveck
lingen tagits och att en ny typ redan finns i tjänst. Denna 
sista jagartyp i serien är sannolikt välförsedd med ubåts
jaktvapen och snabbskjutande luftvärn samt har större de
placement till förmån för ökad uthållighet och .sjövärdighet. 
Varianten skulle fylla platsen som flottiljledare, en fartygs 
typ som ännu saknas i ryska flottans fartygsbestånd. 

Om fregatter, eskortjagare och minsvepare vet man där
emot föga, emedan dessa fartygstyper sällan gästat någon 
hamn utanför östblocket. I artikeln nämns bland annat 
ubåtsjagaren Kronstadt på 300 ton, som med .sjua 25 knop 
är hela 5 knop snabbare än sina väslmaktsnwtsvarigheter. 
Ligger nwn därtill att den bär en 10 cm kanon på backen, 
hör det lilla fartyget ägnas all respekt. Dess efterföljare 
Artillerist är kanske mera bekant för Sovjets grannar i Ös
tersjön. 

Det ryska ubåtsvapnet har under det sista decenniets kalla 
krig ägnats ett speciellt intresse från västmakternas sida. 
Medan VSA experimenterat med atomdrift (N autilus), ha 
ryssarna utnyttjat tyska, under kriget dyrköpta erfarenheter 
och byggt stora serier av såväl kust- som utsjöubåtar, vilkas 
kvalitet imponerar starkt och vilkas antal väcker oro i väst
maktskretsar. A v sta listiken över de olika typerna framg::'tr 
::~tt den procentuella andelen kustubåtar tenderar att minska, 
vilket ju kan tolkas som en ökad tillförsikt hos ryssarna att 
kunna bestrida västmakternas herravälde till sjöss genom 
ubåtskrig på oceanerna och blockad enligt tyskt mönster. 
Det tycks vara en genomgående tanke för en kontinentall 
maktblock. A v den franska källan framgår, att en ubåtstyp 
på 2.900 ton har uppträtt i Östersjön vid ett flertal tillfällen. 
Typen ifråga är för stor för krigföring i detta grunda innan-

haV, och a'~. uppgiftei! att d~ma mås_te det röra si~ om p~·ov
turs- eller ovnmgsubatar, vllka trollgen byggts v1d halhskG 
varv. Man uppskatiar den årliga produktionen i Sovjet till 18 
a 20 ubåtar av denna typ. X.nnu känner man icke till någon 
rysk ubåt, som med si~ fart helt gäcka~· ubåt~jak~farty.~en, 
ehuru farten hos samthga nya typer haller s1g nagot over 
konventionella mått, nämJigen omkring 17 knop. 

I fråga om den tekniska utvecklingen av atomprojekliler 
och r obotar hyser man inget tvivel om att ryssarna ligga 
ungefär jämsides n1cd västmakterna. I varje fall investeras 
oerhört mycket kapital på detta område i Sovjetunionen. Dc 
ryska fartygens radarturustning beräknas även vara av un
gefär samma kvalitet som NATO-ländernas. 

Den franska artikeln nämner ingenting om hangarfar
tyg i sovjetflottan. Enligt amerikanska uppgifter däremot 
(\Vashington Evening Star den 3,17 HJ55) bygger Sovjetuni
onen två jättehangarfartyg på varven i Nikolaiev vid Svarta 
Havet. Tidningen refererar till en utsago i Aftonbladet, som 
meddelat aH fartygen ha följande data: deplacement unge
fär 55.000 ton, längd omkring 300 m, fart 35 knop med en 
utvecklad maskineffekt av 150.000 hkr. Ehuru uppgiften kan
ske är en tidningsanka, bör den i alla fall uppmärksammas. 
Svartahavsvarven har stor kapacitet, och havet är tillräck
ligt stort för a tt ryssarna skola kunna utveckla inhemska 
principer för hangarfartygstaktile Man får väl förutsätta, att 
fartygen - om det nu är hangarfartyg - kmruna att om
baseras på Norra Ishavet eller i Fjärran östern före ett 
krigsu tbrott. 

Vad slutligen det sovjetryska marinflyget beträffar, så p å
pekar den franske skribenten, att det ligger såväl kvantita
tivt som kvalitativt på andra plats i världen. Det omfattar 
omkring 4000 flygplan av samma typer som det övriga flyg.
v::tpnets. Ehuru marinflyget är specialtränat för samverkan 
nted flott an begränsar landbaferingen starkt m.öjligheterna 
att effektivt utnyttja det i offensiv sjökrigföring. Förutom 
de numera ganska välkända flygplanstyperna presenteras en 
nykomling, som kan vara värd att uppm.ärksammas. Den 
återfinnes i utländsk fackpress under typbeteckningen 39 och 
kan liknas vid det amerikanska bombplanet Boeing B-47, 
S_tratojet. Liksom övriga mariner har den ryska flottan fli
bgl börj at utnyttja helikoptern som ett bra och allsidigt 
medel i sj ö kriget. 



Enär Ryssland gränsar till fyra olika l~av. år den ryska 
flottan tvincrad till en betydande kraftsphttnng. La Revu e n 
Maritim anger följ ande dislokation: 
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Särskilt påfallande är utvecklingen i Norra Ishavet, där 
flottbasen Murmansk, som är isfri året om, uppnått till sy
nes <;amma betydelse som luwudbaserna i Östersjön. Anled
ninaen torde delvis Jigga i utvecklingen mot atom- och r?
botkrigföring, som ger ryssarna möjlighet att l~om~:na il~. sm 
antagonist på andra sidan haven, ~m de -~ItnyUJa vagen ov~r 
nordpolen, vilken ju ger kortaste flygstrack~n. Dessutom ar 
Ishavsflottan den enda, som. snabbt kan na Atlanten med 
dess viktiga konvojviigar. Det hanicap, som tvånget att ~ara 
tillräckligt stark på de fyra olika presumtiva krigsskadc
platserna utgör, minskas i någon må1~ av de~ över ~~en r~'ska 
kontinenten rikt utgrenade kanalnatet, v1lket forutsattes 
kunna göra möjligt att fartyg upp till jagares ,storlek för
flyttas från det ena innanhavet till det andra. 

Den amerikanska örlogsflottan 

är fortfarande världens största, ehuru nybyggnaderna för 
närvarande äro otillräckliga för att upprätthålla dess mo· 
dernitel. Framför allt o·äller detta beståndet av kryssare och 
jagare, eftersom den ~11arinn hudgeten för närvarande är 
nästan helt inriktad på att bygga upp en hangarfartygsflotta 
av SLOra mått. Dessutom offras betydande summo1"' på för ·
sök med nya vapen. Troligen räknar USA med att kunn a 
bygga upp kryssar- och jagarbeståndet relativt snabbt vid 
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händelse av ki:igsfa~:a och därmed till~odogöra si_g vapen
tvecklingens sista ron. Detta lyckades 1 senaste knget. USA 

?.r i så fall nog det enda land, som för närvarande har re
~urser till något sådant. 

Världens största hangarfartyg Forrestal (60.000 ton) är 
kanske det mest markanta tecknet på vad amerikanarna av
se med sin flotta. Fartyget är det största i den serie på fem, 
i rvilken ett fartyg per år kölsträckts sedan 1951. (Fartygs
typen . är n_ärmare ])l:.esenterad i TiS sept-häfte 1955, varför 
elen e.J berors mer har.) 

Jagarvapnets modernaste enheter deplacera i allmänhet 
omkring ~3000 ton, och man förmärker en tydlig tendens all 
specialisera jagaren, så att den endast skall lösa vissa av
crränsade uppgifter. En del enheter äro försedda med en 
~ildig ubj aktbeväpning förutom sitt artilleri, andra åter ha 
torp eder som huvndYapen Yid sidan av artilleriet. De mo
derna amerikanska .i agarna tyckas sålunda slippa j agarens 
vedertagna roll som "M~idchen fiir alles". Mest specialiserad 
är flottilj ledar- eller gruppledarjag aren, där "'apnen i viss 
utsträckning fått lämna plats för en omfattande radar-, 
asdic- och förbindelseutrustning. Tanken att ha elt ledar
och informationsfartyg med bland vapenbärarna är inga
lunda ny. Japanerna uppträdde under senaste kriget ofta 
med j agarflottiljer sammansatta av en kryssare, vilken fun
gerade som flottilj ledare, och ett varierande antal j ag are. 
En flott iljledarsillhuett av i dag kännetecknas av sin rik
liga "mastvegetation" och markanta underbestyckning. Det 
fordras sannerligen en väl genomtänkt taktik för att skydda 
lammet mot vargflocken ooh inte blottställa det för fienden. 
En specialisering som den ovannämnda måste givetvis vara 
fördel aktig under förutsättning att tillräckligt antal enheter 
av de olika slagen kunna disponeras, en lyx, som är för
behållen enbart de största sjömakterna. För våra förhållnu
den krävs en jagare, som kan lösa de flesta av sjökrigets 
mångskiftande. uppgifter . 

.. USA :s mest uppseendeväckande nyhet på fartygsfronten 
ar - jättehangarfartyg samt sinnrikt konstruerade jagare 
och fregatter till trots - atomubåten Nautilus. Fartyge t har 
~~~ figurerat i press så länge, att den fått en reklam fullt 
Jambördig med Lux-tvålen, och det torde vål vid det här 
laget vara bekant inom lika stora kretsar. Amerikanarna 
~;a dock lyckats hålla "fahrikationshemligheten" förborgad. 
Produkten" har redan nått serietillverkningsstadiet, vilket 

3 
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är ett gott betyg åt de vetenskapsmän och tekniker, vilka 
konstruerat ubåten. , 

Aven inmn vapenutvecklingen ligger Förenta Staterna pn 
första plats. Den ganska omfattande modcn:iseringsverk
samheten inriktar sig främst på att förse ·· fartygen >n ed 
atomvapen och radiostyrda stridsmedel. Den franske arti
kelskribenten ·visar son1 exempel på de tunga kryssarna 
Boston och Canberra, ,vilkas aktra artilleritorn ntbytls m ol 
startbanor för luftvärnsroboten "Terrier". På försök ska ll 
även en ubåt och en Gearing-jagare under år 1956 hyggas 
om för att kunna bära robotvapen som huvudbeväpning. 
Vidare fäster man stor vikt vid att bygga fartygsburna ~,pa 
ningsradarstationer med räckvidder och materie~ an~logn 
med kustradarstationernas. Atombmnbplan med over lJuds
hastighet och radiostyrda fjärrvapen framtvinga niimlige~l 
en utflyttning av varningskedjan så långt från den amerJ
kanska kontinenten som möjligt. 1, 

Amerikanska flottans spjutspets, dess marinflyg, är völ 
det vapen, som. ägnas den avgjort främsta uppmärksamhe
ten från övriga nationer. Marinflygels uppgifter äro närn
Iigen synnerligen omfattande, och dess utveckling rnot far 
tygsburet strategiskt bombflyg visar tydligt USA :s fasta ti:o 
pbl att endast snabb offensiv i inledningsskedet av ett kng 
göt· avsedd effekl. För att bibehålla initiativet och kunna 
operera mot fiendens kontinent från oväntade anfallsrikt 
ningar erfordras ett starkt hangarfartygsburet flyg. Marin
flygets numerär r~iknar ung 10.000 maskiner, varav I eaflyg
planen nu utgöra över 60 %. Av de olika flygplanl.yp-:r .::en 
franska artikeln omnämner, höra särskilt upprni:irlcsamm ~h 
de senaste j aktplansversionerna F2H Banshee, F9F Panther, 
F9F6 Cougar och F2J Fury, den sistnämnda en utveckling 
av det kända j aktplanet Sabre. A v bombplanen tilldrar sig 
30-Lonnaren A3D Skywarrior det största intresset, ty denn n 
skall vara huvudvapnet för Forrestalhangarfartygen. 

Det finns m.ånga typer av helikoptrar inom amerikanska 
flottan. Bland de mera säregna märks HR2S Sikorsky, ".ba
nanen", som kan bära 26 fullt rustade soldater eller mute
riel av motsvarande vikt. Hangarfartyget Thetis Bay är un
der ombyggnad för att kunna bära 12 st dylika "luftbussar". 
En framtida invasion kanuner kanske att utföras på samm a 
sätt som gräshopporna översvämmade antikens Egypten. 
Hur dessa transportfarkoster oskadda skola kunna nå en 
försvarad strand är dock en fråga, som den franske skri-
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benten ej ger sig på att lösa. Även om strandförsvaret skulle 

1 unna hållas 100-procentigl nere, verkar det som om heli
I~optrarna för. att nå -~in destina~ion måste passera det luft
r nlll genom vilket sparreiden skJutes. 

Helikoptern utnyttjas även i två versioner för ubåtsjakt, 
och hydrofonutrustningen är enligt olika pressuppgifter sen
sationell, då den medger upptäkt av en ubåt under ytan på 
avstånd, som vida överskrida de man allmänt räknar med 
i dag. Den franske artikelförfattaren understryker den re
volutionerande betydelse denna nya apparatur har, ty den 
kan "lokalisera en ubåt i undervattensläge 11å ett ansenligt 
avsti' nd lika lätt, som radarn idag upptäcker ett flygplan" . 

Den amerikanska krigsmaktens kvintessens, robotvapnet, 
har in länkats i marinens arsenal, som förut antytts. För
utom luftvärnsroboten Terrier, räknar man m ed att inom 
snar framtid kunna utnyttja attack- eller sjöroboten Regn
lus, som kan utskjutas från t 'ex en ubåt mot mål på ett 
avstånd av 300 km. Inom marinflyget serietillverkas redan 
jaktroboten Sparrow, som är avsedd att skjutas från flyg
plan mot flygplan. 

Den amerikanska flottan präglas av effektivitet och kva
litet. Särskilt materielen kännetecknas av teknisk finess. 
I{apaciteten inom landets industrier och dessa relativt un
dandragna belägenhet ger dessutom flottan möjligheter att 
under ett krig ytterligare öka materielens nnmerär och 
standard. USA :s ställning som ledande NATO-ntakt ford
rar ockst'\ att dess flotta bibehåller sin plats som ·viirldens 
främst a. 

Den brittiska flottan . 

För närvarande seglar 1.300.000 ton under .brittiska örlogs
~laggan . Det är en ganska ansenlig mängd, men siffran får 
~eke förvilla till jämförelser med den brittiska sjömakten 
under Victorianska eran. Storbritannien är liksom flertalet 
e~1ropeiska stater ekonomiskt hårt trängt för närvarande , 
och man har stora svårigheter att hålla den flotta vid liv, 
som gick ut ur andra världskriget. Fartygen börja bli omo
derna. En stor del av det ovannämnda tonnaget upptas av 
de fem slagskeppen, vilka n1.åste vara föga räntabla att mo
dernisera, samt en ganska ansenlig kryssarflotta, som fort.
~arande befinner sig på samma tekniska nivå som för 10 
ar sedan. 
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Men också inom Storbritannien pågår en betydande om
daning av flottan. Jämsides med nybyggnader moderniseras 
kryss~rna kontinuerligt och särskilt ägnas luftvärnet på 
dessa mycken omsorg. Det hriLtiska amiralite~ct anser c_mel: 
lertid <len klassiska kryssaren med konventwnellt arhllen 
vara otidsenligt, och enligt :vår franske sagesman planera r 
man i första h:Omd ell kryssarbest~md beväpnat med luf t
värnsrobotar och konventionellt flackbane artilleri och som 
nästa steg i utvecklingen fallständig beväpning med r~hotar. 
storleken på dessa fartyg är icke angiven, men Jnan far no:-; 
antaga, att de bli åtskilligt mindre än nu:'arancle_ kryssare; 
Hobotvapnens vilds- och utrymmesbehov a ena sHlan s~m , 
fordran på stabilt unelerlag å den and ra .gör det sannolik l. 
alt de planerade kryssarna få ett deplacemen_t av 3-;-5_.~00 
Lon. I väntan på denna nya fartygstyp äro bnltcrna 1 far d 
med att modernisera sex av de i tjänst varande kryssarna 
samt med att färdigställa de tre kryssarna Blake, Dcfence 
och Tiger. Dessa fartyg avses främst som närbevakning å l 
hangarfartygen. Då de senare äro många till ant~let, er
fordras fler fartyg för ändamålet, och här göra Darmgk!as
sens j ag are tills vidare god tjänst. Dessa j ag are ha g] or t 
sig kända i marina kretsar som fulländade fa_rtyg i sin stor
leksklass. Fransmännen jämföra dem med ,sm egen nyska
pelse :i genren, .j agaren Su rcotlf (17 enheter) , och vi kunna 
nog med tillförrsiiikt framhålla Halland ,som en god mot 
svarighet. 

Den brittiska hangarfartygflottans kärna, "attackhangar
fartygen", består ,av sju enheter, nämligen två av typ_,Ark 
Royal (38.000 t), fyra av typ Hermes (22.000 t} smnt \.~clo 
rious (30.000 t). Samtliga moderniseras succesiVt och forse s 
i den takt beredskapshi.insyn medge med vinkelställd land
ningsbana, ångkatapulter, landningsspeglar m fl ny~eter . 
Liksom fallet är i Förenta Staterna omhuldas hangarfarty
gen med stor omsorg, och utvecklingen ~v denna flotta hål
ler jämna steg med grannens på andra siclan Atlanten. Stor
britannien disponerar även över ett antal lätta hangarfar
tyg och eskorthangarfartyg, vilka deplacera omkring 14.000 
lon. · A v dessa ändras för närvarande två enheter tm heli
kopterbärare. 

Royal Navy's marinflyg består enbart av fartygsburn a 
fJygplan, av vilka majoriteten utgöres av de reaktionsdrivna 
attackplanen Sea Hawk och Sea Yenom .. Marinflyget bär n u 
återigen sitt gamla namn "Fleet Air Arm", men innefattar 
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"eke straLegis~d bo!nb~lyg o~_h andr~. tunga komp~:menter. på 
1 

. i StorbntannH'n 1cke forfogar over hangarJattar av hll-
111811 Q .. h.. . l "Il t·t b ·1 t t t ' l .;· J- lig·a ma!t. ar nwn anv1sac h a asera c e s ra eg1s 'a 
l dC'" ' . . l Q . f" "]k t ]Jombflygt; t oc_h tyngre .. _sl?anmgsp an pa terra 1rm?, ~I e 

turligtvis mmskar mo.]hgheterna att operera ute pa varlds
~~~ven . LDessutom. äro svår:lösta organisatoriska problem för
J·nippade med landbasermgen, ty dessa senare fly~styr~cor 
s~rte l·a under R.~.F. Vår franske sagesman uttalar sm Iniss
tro mot ett dyllid arrangenwng och menar att, trots det 
roda samarbetet mellan Fleet Air Arm och R.A.F. redan un-

1er VK II, "l'aeronautique navale <loit etre lonte _entiere aux 
~1ains des marins" . Tanken_ är anal?g me_d ame~·l~{ansk upp~ 
fattning men får väl vara fron11~1a on_slcmngar fran engelsk! 
htlll ~in s[l liinge . Smnmanfattmngs:v1s ka!1 1.:wn. kostatera, 
alt det brittiska Samv~ildets styrkal orosl~d ar dn·eld b~ro
endc av hangarfartvgsflol tnn med dess ohka sorters stnds
flvl!.. Siövägarna iiro långa och transporttonnaget kanuner 
att~bli hårt'anstr~ingt vid en even tuell stormakLsk01~flikt . Av 
vad mm1 km se idag, te sig möjligheterna att lnndra en 
fien de från alt skära av Samv~~ldets "pulsådror" gynnsam
mast, om väl sammansatta och rätt utnyttjade flottförband 
med hangarfartyg som kiirna försvara sjövägar och strate
giskt viktiga havsomn1den. 

De mindre fartygen i den brittiska flo l Lan konverteras en
ligt samma principer som här i Sverige. Äldre jagare om
byggas i stort antal till snabba fregatter, ett fartygssla~, so:~.n 
är livsviktigt för konvojerna längs Englands underhallsva
gar. För närvarande bvggs i England även åtta nya freg:=tt
ter , av vilka hälften avses för luftvärneskort åt konvoJer 
och de övriga för flygstridsledning. Det är med andra ord 
fråga om specialfartyg i stil med vad som f~rdi~ställas ~ 
USA. Den nästa serien om åtta fregatter, som mralmades 1 

1955 års budget, kommer emellertid att f1terfå ubåtsjakten 
som huvuduppgift, ehuru de även skolil kunna lösa ovan -· 
stående uppgifter. Deplacementet för de. senare k_?mm~? 
följ aktligen utt öka ylterligare utöver den 1 dagens Iage for 
en fregatt ganska respektabla siffran 1.800 ton. 

Märkligt nog byggas inga nya jagare för närvarande, men 
de befintliga som inte hyggas om, moderniseras omsorgsfullt. 
Främ~.t är det det andra världskrigets nog så förträffliga 
r adarutrustningar som bytas ut mot moderna. Två nya ja
gar e planeras, ehuru inga data ännu äro offentliggjorda. 
Väntar man måhända p å resultat från robotvapenförsök? 
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Vad ubåtar beträffar, så uppskallar den franske förfa l
taren beståndet till 57 n1er eller mindre moderniserade en
heter förutom de två experimentubåtarna Excalibur och Ex
plorer. De två sistnämnda ha vätesuperoxidmaskinerier och 
kunna enligt uppgift nå ansenliga farter i undervattensläge. 
:\fybyggnadsprogrammet är i övrigt tämligen anspråkslöst 
och upptager endast dc tre ubåtarna Porpoise, Cachalot ocl1 
Grmnpus. 

Engelsmännen äro tystlåtna med sina vapenförsök I Re
vue Maritime's artikel redovisas endast vissa tillsynes ganska 
avancerade försök med robotvapen ombord på ett trängfar
tyg, som inrättats speciellt för detta ändamål. I övrigt om 
nämnes antiubåtsvapnet Limbo, som en värdig efterträdare 
till den berömda squiden. Limho har eldledning, goda rikt
möjligheter och vida längre skottvidd ~in sin företrädare. 
Dc nya fregatterna och j agarna förses nu alla med detta 
effektiva antiubåtsvapen. 

Kwwdensiska fiolfan 

följer i moderlandets spår vad beträffar nykonstruktioner 
och ombyggnader, vilket är naturligt med tanke på de ge 
m ensamma fartygstyperna. De sju Tribal-jagarna förses fö r 
närvarande med en dubbel squid på halvdäck, och även d e 
övriga lätta enheterna få sina ubåtsjaktvapen modernise
rade och förstärkta. Märkligt nog håller sig det lilla kana
densiska folket på drygt 11 miljoner människor med elt 
hangarfartyg på 14.000 ton, nämligen Bonaventure (f d HMS 
Powerful), som görs up to date på ett Belfas tvarv just nu . 
Det är ett typiskt tecken på den goda sammanhållningen 
inom brittiska Samväldet, att varje medlem infogar sin del 
i försvaret, så att detta får en homogen och ändamålsenlig 
struktur. 

Om vi övergå till alt beiraida 

Den australiska flottan, 

så finna vi där samma beredvillighet och lojalitet. Austra · 
lien bidrager till det perifera försvaret av Samväldet dels 
med hangarfartyget Melbourne, som i England modernise
ras i likhet med Bonaventure och dels med Sidney (f d HMS 
Terrible) även det av samma klass. 
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\ ven Aus tralien bygger upp och moderniserar s~_ll.eskorl
··tvgsbest:'\nd liksom. Canada. Den fran<:ke forfaltaren 

fa.
1 

·n'e.r· tre Darin"-J. aaare under bvggnad och ett antal fre-
11an1 "' . ~ - • , , 
gatter under modermsermg. 

Den n ederländska flatlan 

1 . liksom Englnnds flotta avlägsna besittningar och långa 
;j~vägar att försv~ra. Dess kärna utgöres av h_angarfartyget 
1\.arel Doorman pa 1L1.000 ton. Fartyget skall mom en sna_r 
framtid förses med en~art re~fly~plan. ]~en fransk~ skn
Lenten sammanfattnr sm upprakmng av uen nederlandska 
flottans f artygsbestånd med att konstatera, att den har mo
derna fartyg och en hög standard. Han anser bl a kryssarna 
de Ruyter och de Zeven Provincien vara två av världens 
starkaste och modernaste kryssare, och han ger de nyaste 
jagarnas 12 cm h elautomatiska artilleri en särskild eloge. 

Den svenska f lolian 

har förärats ett ganska stort utrymme med hl a bilder av 
:jagaren Halland. Vår !ransman !c?.nslaterar, .~tt vi h:;t fög~~ 
chans att tävla med var granne 1 osler om SJOherravaldet 1 

Östersjön, men det oaktat bedriva en målmedveten flottpo
litik Han graderar önskemålen för vårt sjöförsva r i ange
lägenhet enligt följ ande: 

l. Utveckling och förstärkning av flyget 
2. Förbättring av kustartilleriels materiel 
3. A lombombskydd 
,1_ Konstruktion av hllla fartyg. 

Inom kustartilleriet är man - fortfarande enligt skriben
tens uppfattning - i färd med att förbereda införandet av 
robotvapen , och vad angår atombombskyddet så är Sverige 
det enda landet i Europa, där detta problem allvarligt har 
studerats. Vidare uvplyser artikeln om att tre tunnlar för 
Halland-jagare håller på att byggas, ävensom att Halland är 
den först a jagaren i världen med utskjutningsbana för robot 
samt plattform p å halvdäck för ubåtsjakthelikopter förut
om "une rem.arqual>le artilleri e antia6rienne". 
. Våra marina myndigheters "ivriga konkurrens" med öv

nga om anslagen tycks bära frukt, och vi måste med till
fredsställelse konstalera att de gjorda investeringarna bge 
respekt och beundran hos utländska bedömare. 
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De ::;panska och italienska flottorna 
behandlas till sist i artikeln. Ett överslag ger till resulta t, 
att den marina upprustningen i de båda länderna har. -~lyg
samma proportioner. I Spanien går elen mesta dollar~Jalpcn 
åt till upprustning av armen, som ju inte utveck~ats 1 n E1gon 
högre grad sedan inbördeskrigets dagar. Det m~rma nybygg
nadsprogrammet innefattar 3 stora och 9 mmdrc Jagare, 
6 korvetter, 4 ubåtar och 7 minsvepare. Den spanska flottan 
kommer således inte ännu på länge att vara någon stark 
länk i viistmaklcrnas försv arskedja. 

De spillror, .som i dag återstår av den föru t så omfångs
rika italienska flottan, utgöra en bör j an till landets an
strängningar alt "till gränsen ,av sina finansiella mö~lig~lc 
ter" återuppbygga sina sjösty~kor. F?rutom 11 jagare 1 ol;ka 
storleksklasser skola ett femtwtal mmsvepare byggas. Ubats
flottans återupplivande ser emellertid ut att dröj a, ol:h 
några nya slagskepp eller kryssare lära knappast bli ak
tuella. 

I sina slutsatser påpekar den franske skribenten med en 
något cynisk formulering, att en styrkeutjänming mellan 
Sovjet-flottan och NATO:s sjöstyrkor är nära föreståend e. 
Detta beror å ena sidan på att betydande nybyggnader p å
gå i Sovjet, å elen andra att västmakternas fartyg äro u t
satta för en allvarlig förå ldring. Visserligen har ersättning
en för dc engelska kryssarna kommit på efterkälken, vilke t 
resulterat i tn ansenlig lucka i Storbritanniens försvar, meu 
för övrigt kan läget inte anses så prekärt, ty inom_ NATO 
förverkligas successivt dc samordnade rustningsplanerna i 
den takt respektive länders ekonomi och dollarhjälpen till
låta. 

Man kan förvisso d raga goda lärdomar av flottpolitiken 
hos både öst och väst. Ryssarna exemplifiera ordstävet, al l 
Rom byggdes icke på en dag. Detta gäller då främst fartygs
materiel. En kryssare eller j agar e kan ej byggas tillnärmel
sevis så snabbt, som en fältutrustad bataljon eller en jakl
plansdivision kan stampas fram. Det gäller att kontinuer
ligt förnya fartygsbeståndet, om man skall kunna hålla sin 
flotta på den styrkenivå, som fordras för att den skall kunna 
lösa sin del av de operativa uppgifter, vilka åvila landets 
krigsmakt. Västsiclans flottpolitik ger den tydligaste belys
ningen över hur man skall taga vara på teknikens sista rön 
och omsätta dem till vapen p å fartygen. Just nu befinna vi 
oss i robotvapnens genombrottstid, och det vore oklokt att 

-±l 

·Lse därifrån och stöpa vidare i klassiska formar. Någon 
b~:gnation i väntan på bättr~ får naturligtvis h:ller i~~,;:e ~)Ii 
~öljden, uta~ det k~_ntinuerhga nyskapancl~t mastc ~tand1gt 
håila plats oppen fm: de nyheter, som .. tag~~ form l~ngt sc-

·e än den dagen da ett nytt fartyg kolstracktes. Forfaran
~=~ orsakar beklagligt nog alltid ko1~1pr01~1isser ~~h ~vväg
ningar, vilket i samband_ med ~c fl~.~ans!ella stall~:u~g~~a
irandena föt· en demokra~1sk natlon forsvara.~· ett ratl~_n]lgt 
~· Ianerings- och ~wns truktwnsarbete. En sak ar dock saker; 
~e t lönar sig aldrig att taga chansen och snåla in på den 
försäkringspremie ett gott fartygsbestånd utgör. 
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Kvalitet och kvantitet. 

I nträdesanförande av ledamoten , major BO WESTI N. 

Vår tid kännetecknas av snabba framsteg på teknikens 
område. Kolet, oljan och elektriciteten har skapat ändrade 
förutsättningar för vår tillvaro. Allt större kraftbelopp stä l
les till människans disposition, varmed följer ökade möj
ligheter att förenkla den mänskliga arbetsinsatsen. I samm a 
takt följer en komplieering av människans redskap, som 
leder till att andra kvalifikationer krävas för a tt sköta dem 
För att gräva ett dike behövdes förr den kraft och uthållig~ 
het, som var nödvändig för att hantera spade och spett. D en 
moderna grävskopan har övertagit såväl kraften som u l
hållighcten. Människans insats består nu i att dirigera gräv
skopan, vilket fordrar en viss teknisk kunskap. Med räH 
eller orätt säger man härvidlag, att förmågan a tt diriger .) 
grävskopan kräver "mera kvalificerad personal". I gengäld 
erhålles ell större utbyte, emedan grävskopan kan utföra 
en arbetsprestation, som skulle fordra ett mycket stort anta l 
människor, om de skulle utföra samma arbete på samma 
tid. Redskapets kvalilet har minskat behovet av antalet män
niskor (kvantiteten). 

Smnma tendens kan sp~tras i militära sammanhang. Den 
aecelerande tekniska utvecklingen gör oss benägna att sträva 
efter kvalitet för att ersätta kvantitet. På tröskeln till atom
Mdern har <lenna strävan givit anledning till spekulationer 
om supcrvapnct, som ensamt skall kunna avgöra framtidens 
krig. I vårt land med begränsad e personella resurser, m en 
med relativt gynnsamma teknisk a förutsättningar, har helt 
naturligt kvalitetssträv:mdet vunnit starkt gehör. 

Otvivelaktigt föreligger nlltid ett krav på en viss minimi
kvalitet Ett vapen m ås te äga förm åga att skada det m å l. 
som det är avsett att bekiimp a. Det lönar sig icke ntt h r 
skjuta ett pansar m ed projektiler, som studsa tillbaka vi d 
anslaget. Däremot är det icke självklart, att det är bättre 
att använda en projektil, som gör ett större hål i nansarct 
än en annan projektil med mindre verkan. Vid bedömande 
av det senare problemet kommer andra faktorer in i bilden . 
Vilket vapen åstadkommer det största antalet hål och vilken 
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(d taoer de t att åstadkomma denna verkan, hur m ånga mål
t1 er 

0
ktmna bekämpas med de olika vapnen, vilket vapen 

..Y_Plättast att skydda mot fiendens verkan, hur många vapen 
ar _ det ,ena eller andra slaget kan man anskaffa o s v. Frå
;~rna kunna ersätlas med en enda: vilket av vapnen ger 
~!et s törsta u tbytet. Ett stort a_ntal fakt?rer ~v t~lmisk, m~
teriell, personell och ekonomisic art gora s1g gallande v1d 
sökandet ~fter svarc_t på frå.~an. För det fortsat~a r~s:m~
mange t ma . em~llct:hd fast~tallas, att ett krav ~a mmm~I
kvalitet alltid forehgger. Sasom exempel kan namnas. Ett 
pansarvärnsvapen . m åste kunna .. genombryta p~nsaret på 
mots tåndarens s tndsvagn. I .uftvarnskanonen mastc kunna 
följ a fl ygplanets rörelser. Ubåtsjagaren måste ha större fart 
~in ubåten. Jaktflygplanet måste nå samma höjd som fien
dens bombflygplan. 

I Odhner s historiebok kunde man om slaget vid Narva 
läsa, a tt "en 1not tio ställdes" och att slaget ändade med 
seger för den till antalet underlägsne . Denna seger måste 
sålunda tillskrivas den svenske soldatens större kvalitet. 
i\ ven om modern historieforskning har reducerat segraren~ 
kvantitativa underlägsenhet var detta slag otvivelaktigt en 
kvalite tens seger över k van li1eten. Historien ger flera exem
pel härp å, men de äro dock i minoritet. 

K vantileten kan icke alltid ersättas med kvalile l. I e u 
strid m ellan två gevärsbeväpnade soldater å ena sidan och 
en kulspr utcbcväpnad å den andra är den cnsanune solda
tens överlägsenhet i eldkraft (kvalitet) avsevärd i för
hållande till dc b~tda andra, vilka äga kvantitativa över
lägsenhe ten. Dc två soldaterna ha emellertid större möjlig
heter att välja taktik, t e angrepp från två håll, varigenom 
deras möjligheter att vinna striden icke är utsiktslös . Ett 
exempel härpå kan hämtas frå n sjöstriden vid La Plata. Dn 
kryssaren Exeter praktiskt laget försatts ur stridhart skick, 
var den kvalitativa överlägsenheten hos Graf Spee sådan, 
att de å terstående brittiska kryssarna Aj ax och Achilles 
horde ha blivit ett lätt byte . Dessa farlvg hade emellertid 
lack vare sin överlägsenhet i antal möjlighet att välja eJ~ 
taktik, som avgjorde striden till deras fördel. 

,Den kvantitativa överlägsenhetens betydelse kan utläsas 
Pa m ånga ställen i krigshistorien. Den har väl dock knap
ka~t k ommit tydligare till uttryck än under det andra världs
nget. Slaget om Atlanten, invasionen i Normandie och 

bombanfallen mot den tyska hemorten äro alla exempel på 



44 

den kvantita tiva överlägsenhelens seger. Slaget om A tlanl (' tl 
vanns tack vare dc stora konvojcr·na. Den avgörande f ak. 
torn var icke alt handelsfartygen gavs bättre försvarsme del 
eller alt konvojskyddet gjordes slad'-are, utan att antale t 
konvojf'radc fartyg gjordes stort, vr.rigenom förlustproccn. 
ten minskades. Invasionen i Normandie iscensattes så at t 
försvaret av landstigningskusten blev ;Övermättat. Antale t 
försvarsvapen var otillräckligt för ' att förhindra den h el t 
i)vcrvägaude delen av invasionstonnaget att nå kusten. 
Bombanfallen mot den tyska hemorten utfördes på grund
val av dc lärdomar, som inhämtats från den Lvska "Blitzen'' 
mot London. Anfallen insattes med så stort antal flygpl an, 
att det tyska luftförsvaret blev övennättat, varigenom för
lu~> len nv bombplan reducerades och stor uthållighet i an
fallen kunde erhållas. Man kan givetvis icke hell bortse fr ttn 
det förhållandet, att även kvaliteten hade inflytande på u [ . 
gången av d~ssa operntioner, men det står höj t över alll 
tvivel alt överlägsenhet i kvantitet var den grundläggande 
principen för opcrntionerna och att kvantiteten även var 
de;1. avgörande faktorn. 

Yid studium av den nutida och framtida krigsföringcn~ 

problem tillgriper man ofta analytiska metoder för al l 
skapa matematiska bilder av stridshandlingm-uas sannolika 
förlopp. Del må erinras om att de kampekvationer, som dä r
vid uppställas, alla mer eller mindre grunda sig på en av 
Lanchestcr1 ) i hörjan av seklet härledd hypotes som k an 
uttryckas a lt resp sidas slagkraft är proportionell mot pro
dukten av eldkraften (kvaliteten) och antalet enheter (kva n
liletcr.) 1 kvadrat. Teoretiskt sett har sålunda kvantiteten 
avsevärt större betydelse för den lolala styrkan hos en krigs
makt eller en del av denna än kvaliteten har. Krigshistorien 
har bekr~iftat hypotesen. 

I vårt land, d~1r begränsningen av resursernas kvanlil d 
~ir uppenbar, är det nalnrligt att sträva efter högre kvalitet. 
\ ' fn· l försvar kan emellertid icke uppbyggas enbart på kv~1-
lilcl. KvantiLetens betydelse fOr icke skjutas :'\t sidan. lYUmga 
av våra fö t sv<JrsproiJlcm äro av s:'\dan art, att kvantilets
problemet framträder med stor skärpa. Hotet från atom
vapnen kanske härvidlag är det mest markanta. Svaret P" 
hotet finnes i ordrn skydd och spridning. Väljer man a ll 
genom kra!'ligt skydd reducera hotet, måste man skapa stor,t 

1 ) F. W. Lanchester: Aircraft in Warfare, Constable C o, London 191 G. 
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f ·tyo· med kraftigt pansar eller ba tterier med huvuddelen av 
d'llss ~rgan dj upt nedsprängda i motståndskraftiga berg. Bfl
d~ dessa lösningar leda t~H dyrbara ;apen,. som för att n.wt-
vu r a den ekonomiska msatsen, mastc gtvas toppkvalttcl. 

; j finned fö ljer at~ sfl.~lan~ vapen och stridsmed~.l komma a i t 
bliva 1onand~ mal for fl:ndens at~mvapen. For att kmu~a 
ulnyltp kvah.~cten. hos S<~dam~ stndsmedel kommer nlllul 
a lt krävas :mlaggmngar, vilka Icke kunna undandragns från 
verkan av fiendens vapen. Därav följer att en insats av elt 
fåtnl 8 lomvapen kan eliminera den eftersträvade kvalitelen . 
Välj er man i stället den andra vägen, utspridning, nedgår 
krave l på skydd. Målen blir mindre tilldragande för atom
vapnen, emedan utbytet plir ringa i förhållande till insat
sen . Sintsatsen härav måste bli, att den egna eldkraften 
skall utspridas på cU större antal enheter. Härigenom be
gr änsas icke blott fiendens möjligheter att med ~tomvapcn 
försi:illa enheterna ur stridbart skick, utan minskas även fi
enck ns m.öjlighet all genom överlägsenhet i kvantitet (mält
ning) nå sin stridsavsikt Såsom förut framhållits, kräves 
även av dessa utspridda, svagare enheter en viss minimi
k valite t, som dock kan sällas avsevärt lägre än om kvan
tite ten tillåtes vik n för kvali teten. 

. Relationen mellan kvalitet och kvantilet är ett avviig
nmgsproblem. Inom ramen för materiella , personella och 
ekonomiska resurser finnes det ett optimum för denna rela
tion. Måhända är det svårt att finna detta optimum, men 
medve!a.ndel om dc:ss förekomst måste vara vägledande vid 
behanulmgen ay v~tra försvarsproblem. Det finnes en ten
dens att lösa v{trt försvarsproblem med I)atentlösnincren att 

.. b c 

ersatta den kvantitativa underHi[,.senheten med kvali tativ 
överlägsenhet. Lösningen kan icke~ ftterfinnas på den väcren 
ty problemet är all /inna den nödvändiga minimikvalit/ien: 
Denna ger den önskvärda ma:rimikvanliteten. ~ 
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Försvarets intendenturförvaltning och 

försvarets intendenturkår. 

1 nträdesanförande av ledamoten, kommendörkapten -; , G. BACH ER. 

Kungl. Maj :t bemyndigade genom ~eslut de~ 5;'11 195 l 
chefen för försvarsdepartementet att bUkalla hogst fem. u t
redningsmän för att bl a utreda fråg~n om ~?- för .förs:arct 
gemensam in Lendenturkå~·: På u.~red~.mg~n bor e~~~~ t ~hrek
tiven [mkomma att klarlagga forutsattnmgarna for brldan
det av en för försvaret gemensam. kår av officerare i ,_inten
denturtjänst och att framlägga härav beting~de for~lag. 
Delta bör leda till en effektivare, mera enhetlrgt bednven 
och minilre kostnadskrävande organisation på intendentur
förvaltningstjänstens omr~tde. Särskild uppmärksamh~t bör 
ägnas frågan om rekryteringen av den gemensamma mlen-
denturkåren. · 

Vidare. bör klarläggas, hur en gemensam intendenturkär 
påverkar förutsättningarna för organisationen a~ ett g~me~l
samt centralt intendenturförvaltningsvcrk. Slnthgen bor v Hl 
utredningsarbetel intendenturofficerarnas. utnyttj and~ i fö r:
valtningsorganisationen .och frågan, huruvrda alternativa ~~ ~ 
litäraj civila befattningar böra inrättas för den centrala 111-

tendenturförvaltningstjänsten, uppmärksammas... .. n 

Ehuru utredningsuppdraget sålunda formellt galler 1ragan 
om en gemensam intendenturkår, är det .. tär?ligen uppen
bart att dess syfte ytterst är att bereda vag for ett centralt 
inter~denturför~altningsverk. Direktiven f?r utredningen m o
tivera ett sådant antagande, som ytterligare hestyrkes a': 
vissa nedan återgivna uttalanden av departementschefen 1 

prop~sition 109 dil 1954 års riksdag. Någon :·eell bakgrm!<l 
för dennes förmodan , att en genrensam mten~enturk:c:r 
skulle kunna leda till en effektivare, mera enhetligt bedn
ven och mindre kostnadskrävande organisation på inten
denturförvaltningstjänstens område, torde icke vara för 
handen. Kan detta mål icke n ås genon1. de reformer, solll 
innefattas i 1954 års riksdacrsbeslut om hl a organisationen 
av försvaret;;; centrala intendenturförvaltning med den dä ri 
fastslagna huvudförvaltningsprincipen, samt med den verk-

47 

h t som skall bedrivas av försvarels förvaltningsdirek-san1 e ' . . f I . . t' · . n och samarbetsdelegatwnerna, ligger e et 1 orgamsa ~o-
tJO som sådan. Enbart tillskapandet av en gemensam m
nendenturk år är självfallet till ingen nytta, om .en felaktig 

ft~r: altnin.asorganisation bibehålles. Befinnes å andra sidan 
orv '"' o l' l t .. .. llt 

19.- l! års organisation vara ändamalse~ 1g - c e ar ann u a .. 
fö~ tidigt alt göra något uttalande harom, n~en .star~.a s~al 

l i vart fall vid nuvarande försvarsorgamsatron for for-
ta a · d f"· lt · I ll d svarsgren svis ordnad m ten o en tur ~rva nmg -: .. s ~_u e ~n 
emensamma intendenturkaren bh ett 1:ent s]alvan?.amal. 

g Frågeställningen gemensam c; en tral ~nte~denturforvalt
ning - gemensa~n intenodenturkar !1ar srtt ~1vna sam~and , 
och innan ytterligare nagra. reflexrone1: krmg d~tta amnc 
nedtecknas, kan det vara av mtresse att 1 ko.rth~l aterge :.ad 
som tidigare i olika sammanhang föreslag1ts 1 dessa han
scenden. 

I samband med alt lant- och sjöförsvarsdepartemente~:a 
år 1919 sammanslagas till försvarsdepartementet fra1~?holl 
föredr agande departementschefen, att det borde un~~ersokas, 
om jämväl arme- och marinförvaltningarna - forsvarets 
dåvarande enda centrala förvaltningsmyndigheter - borde 
sammansläs till cll ämbetsverk. Åt 1920 års förvaltnings
saklwnniga uppdrogs att ntreda frågan. I sitt år 1921 .. av
givna betänkande föreslago dc sakkunniga ett centralt am
hetsYC;rk för hela försvarsväsendet, i vilket skulle ingå bl n 
en intendenluravdelning. · 

De förntl tninqss::1kkunnigas förslag utsattes för stark kri
tik av de hörda~ militära myndigheterna och fördes icke vi
dare nv departementschefen. I stället uppdrogs åt 19.26 ärs 
beredning rörande ' den centrala försvarsförvaltningen att 
ytterligm:e utreda frågan. Beredningens försJag innebar ~ 
förutom en genomgripande förändring av den militära led
ningsorganisationen - att förvaltninger~s indeli~ing efte~~. de 
tre försvars.rrrenarna (flygvapne t hade tdlkomm1t som sJalv
ständig för~~arsgren) bo~·dc s~"tsom mest ändamålsenlig hi
behåll as. 

Icke heller b eredningens förslag blev föremål för å tgärd 
utan överlämnades till 19.28 års sakkunniga rörande försva
rets centrala ledning och förvaltning för vidare utredning. 
Dc s~kkunnirra förordade avsevärda modifieringar av be
rednin gens fi:~·slaa rörande den militära ledningen. Förvalt
ningen~ borde äve~1 i fortsättningen ordnas försvarsgrensvis. 

Ingen av dessa utredningar berörde intendenturofficerar
nas rek rytering, utbildning eller kårtillhörighet 
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Frågan om den cen trala ledningen och förvaltningen u n .. 
derställdes 1929 års riksdag. Kungl. Maj :ts förs lag innehat 
i huvudsak, att den m il itära ledningen ,skulle utövas av ch e
ferna för hären, marinen och flygvapnet och den teknisk
ekonomiska ledningen av arme- resp marinförvaltningarn a 
samt flygstyrelsen . Arme- och marinförvaltningarna skulle 
intaga en i förhållande till vederbörande försvarsgrenschefet 
självständig ställning. Förslaget vann icke riksdagens bifall 
men framlades med vissa förtydli ganden ånyo för .1930 år ~ 
riksdag. Med hänsyn till att denna riksdag begärde en all
sidig utredning av v:ht lands försvarsfri'tga ansågs anled
ning icke föreligga att för det dåvarande närmare ingå på 
spörsmålet. , 

1930 års l ärsvarskommiss ion ägnade fCirvaltningsverksam
heten stort intresse. Vad särskilt intendenturförvaltningPil 
angår framhöll kommissionen, att den å ena sidan innefa t
tade en behovstäckning av allmängiltig natur (livsmedel, 
kläder o s v), som. självfallet måste tillgodoses inom samt
liga försvarsgrenar. Denna omständighet syntes tala för en 
gemensam, cen tralt bedriven ·verksamhet. Å andra sidan 
förelåg så väl beträffande verksamheten i fred som. även, 
och framför allt, vid underhållstjänstens utförande i krig 
vissa för de olika försvarsgrenarna så olika beh ov och bc
Lingelser, att de pekade hän på· en försvarsgrensvis bedriven 
verksamheL Den senare organisationsformen blev ocks:'l 
kommissionens. förslag, som godtogs av regering och riksdag. 

Inför tt·ycket av den våldsamt ansvällande förvaltnings
verksamheten i samband med och efter den förstärkta för
svarsberedskapens intagande höll den centrala förvaltnings
organisationen icke i alla avseenden måttet. 19110 års mili
lära j'örvallninysutredning tillsattes för att söka råda bot på 
de konstaterade bristerna. Ctredningen föreslog, att försv a
rets samtliga centrala förvaltningar skulle organiseras si't
som en gemensam försvarsförvaltning, i vilken skulle ing<t 
bl a .ett intendenturdepartement För de olika försvarsgt·c
narna specifik förvaltningsverksamhet borde dock samma n
hållas i särskilda, ehuru väsentligt reducerade försvarsgren s-
förvaltningar, ställda till försvarsgrenschefernas förfogand e. 

De tre intendenturkårerna borde bibehållas som skilda 
organisalioner. Härför talade icke blott kårernas olika ar
Lelsområden ulan jämväl den i många avseenden olikartade 
nthldningen för personalen. 

1940 års militära förvaltningsutrednings betänkande över
lämnades för fortsatt utredning till 1941 års militära fö r-
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·altning.mlredning: som för s!n del kom ~-ill den. sluts~ t~e~:· 
11tt försvarsgrensvis or~nad. mtendenturforvaltmng ~-"g]?~ t 
~ ·c aH fö redraga. UppfaHmngen delades av chdcn for fot
,~~rsdep3rtPmentet, och s~ blev ä;:en 1943 års riks~lag~ be
~lut.; dock skul_~e. anskaffnmge1~ av. mtcndeJ~turmate~·ICl J,l_m
vudsak ombesorJ __ as av .?et nymrattade kngs~n~te~}c~_vctl-.c~. 

HH G tillsatte overbcfalhavaren en utredmng, h og kvm
tcrskom miften", me~ uppdrag _?.tt .framlägga försb:;.g rön_mde 
högkvarterets orgamsatwn. H_~rvi~- skulle bl a under.sokas 
lllöjligheterna .att o~dna ~n, for ~-orsYar~t gemen~a1~1 m ten~ 
den turförval tmng. homnuttens forslag mnebar mrattandet 
av en sådan gemensam förvaltning jämte en intenden.~ur
hyrå vid .. ?ar~~era försvarsgrensför.valtn~ngen för handlagg
ning av fm· forsvarsgrenarna speciella mtendentur- och ut
bildningsfrågor. Kommittens rcpresen lanter ur flottan och 
flygvapnet reserve1~ade sig m?t detta förs~ag oc~ förOL·d~de 
helt försvarsgrensvis ordnad mtendenturforvaltmng. I fraga 
om intendenturpersonalen ansi'tg sig kommilten med hänsyn 
till de svårigheter, som n1.edfölj a en sammanslagning av de 
tre intendenturkårerna, icke kunna föreslå en dylik åtgärd , 
förTån erfarenheter vunnits av den utav kommittens majo
ritet föreslagna förvaltningsorganisationen. 

1946 års militära förvaltningsutredning föreslog, att den 
centrala ledningen av intendenturförvallningstjänsten h ell 
skulle ombesörj as av ett ämbetsverk, försvarets intendentur
förvaltning. Departementschefen föreslog dock i proposition 
109/1954, atl intendenturförvaltn ingen å tminstone t v sl{Uile 
ordnas försvarsgrensvis. 

Av den lämnade redogörelsen framgår att sedan 1920 sju 
statliga utredningar och en av överbefälhavaren tillsatt kom
mitte sysslat med frågan om gemensam eller försvarsgrens
vis ordnad intendenturförvaltning. Fyra utredningar ha ut
talat sig för försvarsgrensvisa förvaltningar, tre utredningar 
och högkvarterskonunitten för gemensam inlendenturför
valtning; en utredning och högkvarterskommitten dock med 
den modifieringen att inom varje försvarsgren dessutom 
~.?rde finn as ett centralt organ för omhänderhavande av 
forsvarsgrenens speciella intendenturfrågor. Frågan hae vid 
f;YTa tillfällen underställts riksdagens prövning, som i samt
hga fall p å föredragande departementschefens förslag be
sl~ltat om försvarsgrensvis ordnad förvaltning. Intendentur
k~rerna h a berörts av två utredningar och högkvarterskom
lUJtten. 1940 års militära förvaltningsutredning föreslog kå-

3 
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reruas bibeh ållande, ehuru utredningen förordade gemen
sam intendenturförvaltning; i dc. två övriga fallen h ar k a
rcrnas sammanslagning ifrågasalts men härav betingade fö t'
slag ha icke framlagts. Frågan har ick e ,un der den tid, öve r
sikten omfattar, underställts riksdagen. 

De skäl, som utredningar och dep artementschefer förc
bragt för sina ståndpunkter, ha av u trymn1essk äl icke å ter
givits. Helt allmänt och i s törsta korthe t k an sägas, att för c
språkarna för försvarsgrensvis ordnad in tendenturförvalt
ning gjort gällande, att endast genom en sådan organisation 
försvarsgrensch efens fulla inflytande över denna gren <v 
förvaltningsverksamheten kan säkras, och att denna verk 
samhet är allt för nära anknuten till försvarsgr en arn as egen 
militära verksamhet, för att ett utbrytande av förvaltn ings
arbetet inom nämnda område skall kunna sk e utan avse
värda olägenheter. Företrädarna för den gem ensamm a in
tendenturförvaltningen anse däremot, att det militära (ope
rativa) inflytandet kan säkerställas antingen genom att den 
gemensamma förvaltningen underställes överb efälhavaren 
eller genom att försvarsgrenscheferna erhålla direk tivrä tt 
Den gemensamma intendenturförvaltningen an ses medföra 
en rationellare och mindre kostnadskrävande lednin~sorgn 
nisation. 

Frågan om intendenturförvaltningstjänstens centrala led
ning har icke definitivt lösts genom 1954 års riksdagshesin l. 
Departementschefen anför nämligen i proposition 109j 195'1 
bl a följande: " lika litet som i fråga om tygförvaltnings
tjänsten är jag nu beredd a tt beträffande den cen trala in
tendenturförvaltningen hävda en definitiv ståndpunk t ti ll 
frågan om gemensam eller försvarsgrensvis ordnad förvall
n ingstjänst För egen del har jag em.ellertid stanna t för a ll 
under nuvaran de förhå llanden förorda en intendenturfö r
valtningstjänst för svarsgrensvis enligt utredningens alterna-
tiv Il" samt "Utan att underskatta de fördelar, som förvalt
ningsutredningen ansett fö lja med ett gemensamt in tenden
turförvaltningsverk, finner j ag likväl övervägande sk äl t ala 
för a tt i nuvarande läge ställa ett genom.förande av detta a l
ternativ på framtiden. J ag vill som ytterligare stöd för denn a 
ståndpunkt framhålla, att jag anser att en för försvaret ge
mensam intendenturkår u tgör en - visserligen icke oefter-
givlig - men i h ög grad önskvärd förutsättning för det ge
mensamma verket. Dessa två organisationsfrågor bör där 
för enligt min mening lösas i eU sammanhang". 
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Det är dessa uttalanden, vilka i inledningen åberopats si\-
11 ett bestyrkande av det däri framförda antagandet, all 

~tn nu tillsatta utredningen mera har alt finna form.erna 
/. en övergång till en gemensam intendenturförvallning -
d~ss organisation har 1946 års militära förvaltningsutred-

ing i huvu dsak utrett men dess personella uppsättning, sär--
1~ - ilt i vad angår intendenturofficcrare, vållar tydligen hu
~~dbry - än att klarlägga förutsättningarna för bildandet 
av en gemensam. intendenturkår. Såsom även inledningsvis 
framhålli ts är detta också den naturliga frågeställningen: 
gör vid bibehållen regional och lokal förvaltningsorganisa
tion en gemensam, central intendenturförvaltning en gemen
sam intendenturkår nödvändig eller önskvärd? 

Man k an då först ställa frågan, huruvida en gemensam 
intendenturkår är nödvändig. Ilögkvarterskommittcn har 
framfört den åsikten, att ett bibehållande av dc tre kårerna 
(flygvapnets officerare i intendenturbefallning betraktas i 
detta sammanhang som en kår) skulle kräva en uppdelning 
i förväg av antalet beställningar vid en gemensam central
förvaltni ng, vilket icke skulle vara till förmån för Inöjlig
heterna att städse få den lämpligaste personen på vederbör
lig befattning. Uttalandet har ringa om ens något fog för 
sig. Såväl högkvarterskommitten som 19-16 års utredning 
driva den tesen, att intendenturtjänsten som sådan är lik
artad inom de tre försvarsgrenarna, varför intendenturoffi
cerare m ed fullgoda och likartade kunskaper inom. alla in
tendenturtj änstens grenar utan svårighet torde kunna ställas 
lill förfogande ur samtliga kårer. N ackdelen med en fördel
ning av b eställningarna inom det centrala verket p å de olika 
kårerna (med beställningar torde här få förstås antalet 
"platser", som i verket skola besättas av inlendenturoffice
r~re) ligger däri, att beställningarna icke kunna bindas till 
VIssa tj änstegrader, utan vilken tjänstegrad vederbörande 
skall inneha bestämmes av den befattning, som skall besät
tas. Dctla omöjliggör upprätlandet av stater för kårerna 
Ined fixer at antal beställningar inom olika lönegrader. Den
na olägenhet kan dock avhjälpas genom att binda vissa be
fattningar . till viss kår. Visserligen kan invändas, att högP' arterskommittens betänkligheter härigenom kunna anses k en viss aktualitet, men en godtagbar ordning torde kunna 
~- · apa~ därigenom, att dc tre intendenturkårerna bli på 
amphgt sätt representerade inom varje byrå. 

A v det anförda kan den slutsatsen dragas, att en gemen
saln intendenturförvaltning icke nödvändiggör bildandet av 
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en gemensam intendenturkår. En Lestämd svaghet vidlådel' 
dock organisationen son1 sådan, den nämligen, att intenden. 
turtjänsten visserligen i sina huvuddrag är likartad m e11 
sättet för dess bedrivande bestämmes dock av den militär<! 
tj~instens särart inom de tre försvarsgrenarna, en särart son1 
för övrigt gör sig märkhar även inom marinen. Ingen in ten. 
denturofficer i dagens kårer behärskar intendenturtjänsten 
eller ens någon av dess olika grenar helt, sedd ur dem1a 
vidare aspekt och fråga är, om en gemensam intenden lut. 
kår kan medföra någon bättring härvidlag. Mera häron1 
nedan. 

Men är då en gemensam kår önskvärd? Svarel måste hl i: 
Endast om fördelar kunna påvisas följ a av en sådan orga. 
nisation. Den primära fördelen måste vara, att varje in ten. 
denturofficer utbildas så, att han i en central intenden tur
förvaltning kan hestrida vilken befattning som helst eller· i 
v art fall vill-.en befattning som helst inom viss sakbyrå och 
härvid besitta icke endast goda fackkunskaper utan även 
full kännedom om_ de olika fölsvarsgrenarnas speciella k rav 
p<"t intendenturtjänsten. 

Rekrytering och utbildning av officerare i den gemensam
ma inlendenturld\ren kan ske antingen efter arm_ens syslem 
eller marinens. Fr~m flygvapnets sys tent. (utbildning av re
serviutendenturofficerare som vid behov genomgå kom.plet
terande tjänstgöring för att överföras på aktiv stat) k an 
bortses. 

Armens system innebär all officerare ur olika truppsl ag 
efter ansökan och efter minst 4 års trupptjänst genomgå in
tenclenturförvaltningsskolan, som_ är 2-årig och omfattar ca 
11 ,Inånaders teoretisk utbildning samt ca 13 månaders prak
tisk tjänstgöring. Vid gemensam utbildning av officerare ur 
de tre försvarsgrenarna måste militärt betonade ämnen så
som försvarsorganisation, taktik. stabstjänst samt under
hållstjänst avsevärt och vissa förvaltningsämnen såson1 för: 
pUi.gnads- och drivmedelstjänst samt materielkännedom J 

icke obetydlig grad utökas, varjäm_te mera tid 1nåste avses 
för studiebesök, tillämpnings- och fältövningar. Hur myck et 
detla kan innebära i förlängel studietid är givetvis svårt a tt 
avgöra utan ingående undersökningar men uppskattas h är 
till ca 3 månader. Den i utbildningen ingående praktiska 
tjänstgöringen bedömes helt böra äga rum vid förband till
hörande egen försvarsgren. Härutöver erfordras nödvän
digtvis praktisk tjänstgöring vid de andra försvarsgren arM 
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der uppskattningsvis sammanlagt 2 år, innan officeren 
un intransporteras i intendenturkåren. Inberäknat aspirant
l~~[~ }cadettutbildn ~~~gen, ?rygt 3-å_rig, har e1! int~nd~ntm~.offi

. saolunda en tjanstehd av l1llnst 1113 ar Vld Sll1 fors[:; cel · ' 
. ställning som sådan, varav 7lh års utbildning. 

a'
1
vid marinen inriktas u1bildningen av intendenturoffice

rare reda~1 från börj~n på int~ndc.nturtjänste~1. Den hedrives 
id sjökngsskolan sasom utb1ldnmg av aspiranter och ka

~ett ei·. Vid utbildningstidens slut antas marinintendentska
dettenu:t ti!l fänrikar. Fiinrikstidcn är att anse som fortsatt 
praktisk utbildning. 

Vid en rekrytering och utbildning enligl denna linje måste 
s.i ä l vf all~.t u n clervi~.ninge?l vid o eJ~. u~otsvarig~.et ti~l. ~:i ö krigs
skolan hogs t avsevart utokas saval 1 de allman-nuhtara som 
i förvaltn ingsämnena. Utbildningstiden kan bedömas bli för
längd m ed minst 1 är. Vidare bör den första officerstiden 
betraktas som utbildningstid, under 11h år vid egen försvars
gren, då intendenturtjänsten i allmänhet och den för för
svarsgrenen speciella intrimmas, samt under 1 år vid var
elera ~tv de övriga försvarsgrenarna, d~1 deras särskilda pro
blem sluderas. Ifrågasällas kan om icke härutöver under 
8-- 9 officersåret en kompletteringskurs liknande intenden
turofficerskursen vid sjökrigsskolan kan visa sig erforder
lig. Smnmanlagda utbildningstiden, inklusive aspirant- och 
J.::adettutbildningen, skulle härvid uppgå till 81;~ år. 

Vilken utbildningslinje som än väljes, måste förutsältas 
att intenden turofficerarna unde1· sin fortsalta tjänstgöring 
alternera mellan försvarsgrenarna. Simlie den praxis ntbilda 
sig, att tjänstgöringen fullgjordes allenast inom rn försvars
gren (i "arme-alternativet" egen försvarsgren) skulle den 
omfattande och dyrh:.n·a utbildningen vara på det heia taget 
bortkastad utom för dem, som omedelbart placeras i den 
centrala intcndenturförvaltningen, och de under utbildning
en förvärvade kunskaperna o;n intendenturtjänstens spe~i
f lla betingelser vid dc andra försvarsgrenarna skulle icke 
ntnna vidmakthållas . Det vore då bättre alt bibehålla nu
yar~nde rekryterings- och utbildningssystem. H~iremot kan 
~nvan(~.as, alt den vidgade förståelsen för intendenturtjäns-
;ns .ratta bedrivande inom hela krigsmakten är en förut

sa~lllng för ett fullgott arbete i den centrala förvaltningen 
~~ · al~tid av värde 'Vid samarbetet mellan regionala och ~lo
~~~la forvaltningar. Detta äger sin fu.~la riktighet, p1en :.~ttel 
!:( }Ueddela detta vetande -vore allt for dyrbart. vaxelt]anst-

Oling av lämplig omfattning torde vm·a tillfyllest. 
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Vid en jämförelse m ellan dc hä,ggc ovan skisserade ut, 
bildningsalternativen torde "arme-alternativet" få anses iJ1, 
nebära den gedignaste utbildningen, man frestas säga allt 
för gedigen Visserligen är det klart, att intendenturoffice, 
rnrna måste bibringas en riktig förståelse för det strategisk,\ 
och operativ-taktiska sammanhanget samt de stridande föt. 
handens krav på intendenturtjänsten, men det är icke n öd. 
vändigt, att de inhämta kunskaper i vapentekniska ämnen 
i fartygsmanöver eller i artilleriets eldledning ITl m sådant: 
Dylika lärdomar äro om icke onyttiga så dock överflödiga 
samt onödigt tids- och kostnadskrävande. Ur denna syn. 
pnnkt är "marin-alternativet" att föredraga. Bägge medge 
all-round utbildning av intendenturofficerare, men bägge 
ianebära också en allt för omfattande utbildning av alla 
blott därför att några äro presumtiva befattningshavare i 
ett ämbetsverk, som med nuvarande försvarsorganisa tion 
kan motiveras endast ur en mycket snäv ekonomisk syn
Yinkcl. 

Vad slutligen reservpersonalen beträffar talar den tid, 
som kan ställas till förfogande för deras utbildning, och 
deras tjänstgöringsförhållanden helt för bibehållande av nu
varande rekryterings- och utbildningssystem. 
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Meddelande från utländska mariner. 

Meddelanden från Marinens pressdetalj. 

Austral ien. 

Austra liska flygvapnets bombplan "Neptun" Jlar försetts med utrust
ning för lok alisering av ubåtar på a lla djup. Mycket tillfredsställande 
resultat r a pport eras ha uppn åtts ;vid nyligen hållna övningar. Inga de-
taljer äro ä nnu kända. · 

(Military Review okt.). 

Belgien. 

Amerikanska flottan överlämnade den 2/11 den sista minsveparen som 
byggts för Belgiens räkning av AMS 60-typen enligt off-shore pro
grammet . (Redogörel se för detta finns i ,TIS juninummer). 

(New York Herald Tribune den 3fll). 

Chile. 

Det uppges att Chile beställt en isbrytare vid ett västtysl't varv. 

(Marine News old.) . 

England. 

Enligt den brittiske "atomchefen" sir John Cockcroft har marinens 
experter nu nått konstruktionsstadiet i sitt arbete med problemet atom
drivna fartyg. 

Amiralitetet har träffat arrangemang för konstruktion av framdriv
ningsreaktorer och vi samarbeta med dem, tillade Sir John. 

(New York Herald Tribune den 4/11). 

Nybyggnader: 

l<'regatter: Blackwood av Hardy-typen sjösattes den 4/10. Längd ö a 
92 m et er , bredd 9,8 meter. Ångturbiner. Bestyckning: tre Bofors kano
ner utan angiven kaliber och två tre rörs auraketaggregat. 
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Eastbourne av Whitby-klassen kommer att sjösättas före å r ets ut. 
gång. Data : längd ö a 109,9 meter, bredd ,12,2 m et er . Två 11,5 cm l'a
noner och två smärre. 

Llandoff av "Salisbury" -f lygdirigeringsklassen med en längd av 100,9 
meter ö a och bestyckad med två 11,5 cm kanoner och t,vå smärre har 
sjösatts under november. Hon har Admiralty standard Range diesel-
motorer. 1 

Meyncll och Quantock ha döpts om till Presidente Alfara och Presi-
deute Velasca Ibarra respektive. 

Tenby, systerfartyg till Eastbourne ovan, sjösattes den 4/10. 
Snabba patrull/motortorpedbåtar: Dark Avenger sjösattes den 6/9. 
Systerfartyget, Dark Invader sjösattes också under september. 
Kustminsvepare: Al dington och Somerleyton sjösattes under sept em ber. 
Prov med kryssare: Cumbeerland å tervände till Devonport den 28/9 

från sin period i Medelhavet. Hon ha.r utfört prov :med ny materiel i 
detta område sedan i maj. Den provade materielen innefattade en ny 
snabbskjutande luftvärnskanon i t orn, "vapenkontrollsyst em" och va t 
tenbegjutningsarrangemang för att spola bort radioaktivitet vid atom
bombanfall. 

l 

(Marine News okt.) . 

Finland. 

Finska handelsflottan uppgick den 30 september till 592 fartyg på 
758.107 ERT mot 861 fartyg på 669.394 ERT den l september 1939. U n
der september månad detta ål' har ha ndelsflottan ökat med 35.558 BR'l' . 
I jämförelse med förkrigstiden är fartygen nu i genomsnitt 13,3 % större. 

(Der Hafenkurier 13 okt.) . 

Frankrike. 

En fransk författare ger följande översikt av franska f lottans pr o
blem. 

l 
Situationen för den franska flottan 1955 inger på samma gång h opp 

och bekymmer. De nya fartygen av typ Surcouf och Le Corse ha börja t 
tillföras de aktiva förbanden efter tillfredsställande provturer och h a 
således givit otåliga staber och besättningar möjligheter till " moder n" 
verksamhet. Men å andra sida ha de finansiella svårigheterna (alltid 
akuta) förmått Nationalförsamlingen att minsk a flottans årliga n y
byggnadskvot från 30'. 000 ton (ansett som "existensminimum") t ill 
21.000 ton. Denna minskning är olycklig och dess å t erverkningar kom -
ma att kraftigt få erfaras' 'Under kommande år. 
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:rvfed en årlig nybyggnad av 30.000 ton skulle det sammanlagda t on
naget inte iJlönän 19W nå upp ti!l. de 540.000 ton, mm fordra<; för att 
·en fransk~t flottan skall kunna !osa de uppg1fter, som, nationen eller 

~A-TO å lägger .. de~. . , . . . 
j\1ed mindre an 00.000 ton 1 arl!g nybyggnad nskerar man att aldng 

, upP till siffran 540.000 t on. Nybyggnaderna kommer då endast att 
n~cka till iför att ersätta de fartyg som u t rangeras. ra · 

- Trots sitt ringa tonnage bibehåller franska ,flottan f järde plats bland 
världens f lottor. Det sku!Ie varit mera smickrande om inte skillnaden 
mellan tredje och fjärde p lats varit så ma: kant (nästan 900.000 ton). 
Bär följ er den jämförbara situationen j111ellan de viktigaste flottorna 
och deras procentuella del av r esp. la nds försvars-budget. 

U SA 4 .269.000 ton, ~5 %. 
Storbritannien 1.154.000 ton, 22,6 '/c. 
Sovjetunionen 1.064.000 t on, ? %. 
Frankrike 222 .500 ton, l 7 %. 
Italien 112.200 ton, 16 %. 
Nederländern a 88.400 ton, 22 %. 
Sverige 68.100 ton, 22 %. 
Spanien '20.700 ton, 19 '/c. 

Frankrike l'igger med andra ord i spetsen för de "små" europeiska 
nationerna . Detta är bara en r elativ tröst . 

(Revue Mili taire d'Information sept.). 

Nybyggnader : 

Eskortfartyg: Le Boulonnais inträdde i aktiv tjänst ,den 5/8. 
Ubåtar : ;Dauphin av 1.200 ton Narval-klassen sjösattes den 17/9. 
Patrullfartyg: Agile, byggd under Off-shore-programmet, överfördes till 
franska flottan vid en ceremoni i Brest den 19/9. 
Kustminsvepare: D29 sjösattes den 6/10. Den ingår i off-shore-pro
grammet. 

(Marine N ews oll:t.). 

Japan. 

Man räknar med att Japan år 1960 skall överta hela ansvaret för 
Sitt f örsvar . Armen skall då bes·tå av 180.000 man, flottan 35 .000 mun 
Och 183 ;fartyg, flygvapnet av 44.000 man och 1.248 f lygplan. 

Japans' milltärbudget är bara omkring 283 miljoner dollars, vilket 
Ulgör mindre än 3 % av n ationalinkomsten. 

(Military R eview sept .). 
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Nybyggnauer: 

Jagare: I december förra året kölsträcktes två " lätta" jagare på 1.6oo 
ton. Enligt en japansk ritning äro de flushdeckade med fundament för 
tre enkla kanoner, en squid förut och luftvärn akterut·. Inga data h ar 
offentliggjorts. 

Fregatter: Tre <fregatter 1på 1000 ton äro under byggnad. 
Minutläggare: En minutläggare om 600 ton är likaledes under byggnad. 
Dessa fartyg äro de första större örlogsfartyg som byggts i Japa11 

sedan kriget. 

(The N a vy okt. ). 

Norge. 

AM 498 (s jösatt den 13/8- 54) överlämnades till nors-ka f lottan v id 
en ceremoni i Seattle den 27/9 och fick namnet .Lagen. 

(Marine News okt. ) 

Siam. 

Flottan :har 1best ällt ett "snabbt övningsfartyg" på cirka 1.000 ton 
från Fr. LUrssen Werft i Västtyskland att levereras på !Våren 1957. 

(Marin e News okt.) . 

Sovjetunionen. 

Sovjet uppges konstruera två hangarfartyg vid ett varv i Sva1 t a 
Havet av samma storleksordning som Forrestal-klassen i USA. Farty
gen uppges bli på 55.0001 ton och mellan 235 och 300· mete.r lå nga. E n 
maskineffekt av 1501.000 hkr beräknas ge en fart av 35 knop. Forrestal 
är på 59.900 ton och gör ,35 knop. · ' 

(Military Review sept.) . 

USA. 
Nybyggnader: 

Hangarfartyg: Bon Homme Richard seglade från San Francisco den 
15/9 för prov efter ombyggnad. 

Lexington gjorde provturer den 7- 9/9 efter en 22-månaders ombygg
nad och modernisering. 
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aratoga (CVA.60) döptes vid en ceremoni den 8/10. Hon uppges skola 
.s f"" o t l t . varvsprov are ,are s s u . 

bÖrJa. 
Eslwrtja.gare: Evans (DE 1023) sjösattes den 14/9. 
Minsvepare: Gallant (AM 489) levererades den 3 j9. 

Lea.der (AM 490) gjorde provtur den 25/10. 

(Marin e News okt.). 

Flottan hoppas ]mnna starta arbetet på sin första atomdrivna "super 

aircraft carrier" senast 1957. 
Det uppges att medel och bemyndigande för ett dylikt Forrestal

lda.ss-hangarfartyg kan komma att begäras nästa år. Det är dock tro
Hgare att man :väntar till 1957. Även om arbetet skulle starta i slutet 
av nästa år kan fartyget inte inträda i aktiv tjänst förrän 1960. 

(New York Times den 17/10) . 

Kontrakt har t ecknats om konstruktion .av ett atomaggregat, som 
passar för en " liten" ubåt. I tillkännagivandet sägs ingenting om stor
leken m en den kanuner tydligen att närma sig den konventionella ubå
tens storlek (1.700 ton) ~era än 2.900 tons Nautilus och 3.200 tons 
Seawolf. Ingen kostnadsberäkning eller något datum iför färdigställan
de har offentliggjorts. 

(Military ;Review okt.). 
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Litteratur. 

ADMIRAL KIMMEL'S STORY. 
Husband E. Kimme!. Rear Admiral, USN (Rct. 1. 

Regnery. Chicago. 1955. $ 3.75. 

Tiden är fylld av såväl historiska, litterära som politiska omvärd0-
ringar. När kritiker och författare som Eirik Hornborg i Finland vågar 
angripa och omvärdera Fänrik .Ståls sägner och Bertil Malmberg i Sve
rige för första gången vågar lägga kritiska synpunkt er på vårt eget 
"litt erära nationalhelgon" Selma Lagerlöf så har det gått långt. Men 
opinionen är tydligen mogen och accepterar villigt. Att såväl historia, 
litteratur som politik blir allsidigt belyst är självidart av den allra 
s törsta betydelse men samtidigt. ligger det en viss fara i att det har 
blivit modernt att vara kritisk. En -otränad och mindre kunnig läsar ,o 
accepterar numer lättare en skrift med kritisk inriktning eftersom kri
tik och sanning för många blivit synonyma begrepp, vilket de natur
ligtvis i vissa fall kan vara men självklart inte behöver vara. 

I Förenta .staterna har man nu vågat det oerhörda att angripa "my
ten om det japanska angreppet mot Pearl Harbor''. ' Detta anfall, piL 
vilket hela ,den amerikanska krigsinsatsen grundades och som framför 
allt inför den känsliga amerikanska opinionen motiverade förlustern a 
av amerikanska soldater i främmande länder och världsdelar och som 
gjorde att man accepterade dessa förluster såsom nödvändiga. 

Under åren 1954 och 11955 har två amerikanska böcker utgivits, som 
närmast chockartat angriper detta problem. Den första utkom somma
r ~n 1954 och är författad av den amerikanske amiralen Robert A. Theo· 
bald, som vid tiden för angreppet tjänstgjorde i staben hos Commander
in-Chief Pacific .Fleet. Denne .senare, amiral Husband E. Kimme!, har 
författat den andra, vilken utgavs i början av 1955. Vill man ha de 
politiska aspekterna av problemet belysta bör man läsa Theabaids bok 
vilken även har den fördelen att författaren är en bättre berättare och 
friskare debattör än Kimme!. Vill man däremot se problemet mera ren
odlat militärt bör man läsa Kimmels bok. Båda böckerna är i hög grad 
intresseväckande men samtidigt synnerligen diskutabla. Detta gäller 
framför allt Theobald, vars argumentering är behäftad med uppenbara 
luckor och svagheter och ,vars resonemang främst ;formar sig till ett 
angrepp på den Rooseveltska politiken. Det är svårt att frigöra sig 
från tanken, som måhända är felaktig, att Theobalds bok är ett led i 
den stora republikanska kampanj mot det demokratisim partiet, vilken 
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för närvarande präglar Förenta Staternas inre politiska liv. Det gäller 
·ctag att diskreditera den tidigare demokratiska regimen inför nästa års 
1 

residentvaL Publiceringen av Jaltadokumenten var ett led i denna 
~ampanj , Theabaids bok kan vara ett annat. "Admiral Kimmel's story'' 
har däremot den fördelen att den är synnerligen försiktig i sina utta
Janden om den amerikanska utrikes- pch krTigspolitiken. KimmeJ före
fa ller ha bestämt sig för att inte lämna några värderingar utan endast 
rcc'~ovi.sa de fakta, som är ,kända för honom, och sedan låta läsaren 
själV draga sina slutsatser. Boken är begränsad till de rent militära 
och framför allt de sjömilitära problemen 

1
kring angreppet och är ut

formad som en försvarsskrift för amliralen personligen, som efter an
fallet blev skild från sitt befäl och .snart därefter dwg sig tillbaka från 
aktiV tjänst. KimmeJ hävdar att det var ett politiskt cch inte ett militärt 
ansvar för Pearl Harbor och att de skyldig:a icke bör sökas på Paclfic 
F'leet utan snarare i Washington. Genom sin karaktär av försvarsskrift 
har bo·ken genast en begränsning, nämligen ensidig argumentering. Lä
saren får exempelvis en god orientering om de 'v~ktiga telegram och 
informationer, som aldrig kom fram till det ansvariga militära befälet 
i P earl Harbor och som skulle betytt mycket för dessa att känna till, 
men han får icke någon redovisning för de signaler, som kom fram, 
och vars publicering borde ha bidragit till att få problemet allsidigare 
belyst. Boken har dessutom den svagheten att den trots sin ringa om
fattning (207 s) är relativt tung~äst på grund av det tråkiga och trög·
flytande språk som KimmeJ använder. 

Vissa av de fakta, som de båda böckerna framlägger som sensatio
nella är knappast några nyheter alls. Det är till exempel ingen hem
lighet att Roosevelt och Churchill redan hade e'tablerat ett intimt sam
arbete för krigföringen 1och det 'är heller ingen hemlighet att USA 
redan före den 7/12 1941 var vida mer än "non-belligerent" i det eurc
peiska kriget. I själva verket var USA successivt på väg in i kriget 
oc'h Roosevelt och hans regering var medvetna om att USA förr eller 
senare måste bli tvunget att taga sin del i krigföringen. Det var ofrån
komligt. Det gi,ck inte längre för 1en stormalet att isolera sig från 
världsproblemen som tidigare. - Sedan är det en smaksak om man 
Vill kalla det klarsyn eller krigshets. - Att regeringen var medveten 
om den japanska faran och ;att hotet för ett angrepp var stort trots 
de då pågående förhandlingarna mellan USA och Japan i Washington 
Visar dess så kallade "war-warning dispatch" av ,den 27 nov. 1941, som 
sandes till C-in-C .?acifuc Fleet (Kimme!) och till C-in-C Asiatic Fleet. 
~ detta meddelande sägs ,det klart ut att risken för ett japanskt anfall 
ar stort och att anfalls,riktningen förmodligen blir Filippinerna, piam, 
Malaeka (Kra peninsula) eller Borneo. KimmeJ använder detta med
delande ,till försvar för de bristfälliga beredskapsåtgärderna i basen ge-
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nom att påvisa att anfallsriktningen Hawaii inte ens nämndes so1ll 

trolig. 

Det japanska anfallet, eller ett tyskt anfall, var en förutsättn ing

för att USA skulle kunna gå in i kriget; och eftersom den politiska lf'd. 

ningen var m edveten om ·att Förenta staterna icke längre ;kunde föra 

en -isolationisti-sk politik utan måste bära sin del av krigsbördan sa 
var det japanska angreppet på ett sätt välkommet när det kom. I nte 

i sin form av ett mHitärt n ederlag utan som den nödvändiga inled. 

ningen till det nya skedet i Förenta staternas historiska utveckling-. 

Men att från denna utgångspunkt påstå att USA (Roosevelt) medvetet 

provocerade det japansim anfallet och stillatigande och kallblodigt såg 

den japans:ka f lottan gå till anfall mot ett Pearl Harbor, som man avsikt

ligt underlät att varna så att chocken för den amer.lkanska hemmaopi. 

n iorren skulle bli tillräckligt stark, är att draga a lltför vittgående slut. 

satser •av det skedda. Jag tror !inte Japan behövde provoceras för a tt 

gå t ill angrepp_ Det erfordrades k na.ppast någon provokation för angr ep

pet på Kina några år tidigare. Trots d etta anför Kimme! vid ett par 

tillfällen ett citat !från den dåvarande brittiske försörjningsministern 

s ir Oliver Lyttleton för att styrka provokationsteorin. Citatet som är 

från juni 1944 lyder i sin korthet: "America provaked Japan t o such 

an ext ent that t he Japanese were forced to attack Pearl Harbor." D2t 

skulle vara mycket intressant att se detta citat i sitt rätta samman

hang, efterse-m jag starkt betvivlar att en dåvarande kabinettminist er 

i Churchills krigsministär under kriget har uttalat sig i en sådan rikt 

ning som Kimmel med detta lösryckta citat vill antyda. 

Vad som är intress·ant ur marin synpunkt är Kimmels redogörelse 

för beredskapsåtgärderna i stillhavsbasen. Kimmel ville att två av h ans 

tre "task-forces' ständigt ~;kulle ligga till sjöss. Detta omöjliggjordes 

emeilertid av den begränsade ,tillgången på tankfartyg för bunkring 

( 4 st), vilket endast tillät en task-force ti~l sjöss. Denna var vid tiden 

för anfallet utsänd att under amiral Halseys befäl förstärka flyget 

på Wake Island och Johnston Island frän de båda hangarfartygen L ex

i.ngton och Saratoga och var således .långt borta från Hawaii. - En 

intressant detalj är att det enl[gt Kimmel tog tre timmar att låta en 

task-force löpa ut ,genom det trånga inloppet till basen, vilket gjor de 

att fartygen måste ligga ständigt till sjöss om de effektivt skulle 

kunnu ingripa på ett tidigt stadium av ett anfal1. Detta gick emellertid 

ej att genomföra på grund av bunkringsproblemet. Att genomföra en 

effektiv flygspaning över vattenområdena kring Hawaii var likaled es 

omöjligt på grund av den så gott som totala avsaknaden av använd

bart flyg. Klimmel hade också dragit den riktiga slutsatsen utav detta 

och föreslagit att stillahavsflottan skulle ombaseras till Carlifornien, 

vilket även var avsikten enligt då gällande krigsplanläggning. Kimm e! 
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antyda att flottan ,behölls i Poorl Harbor av politiska skäl trots de 
låter . . · 

.1·tära argumenten. Ett annat avsmtt avhandlar de japanska radio-
1nJ J . • 

eddelanden som for cerades 1 Washmgton m en som aldr~g kom. till de 
1~ilitära befälhavarnas i P earl Harbor kännedom. Genom detta vill han 

:isa att ansvaret för katastrofen låg hos general Marshall och marin

)11inistern F . Knox, som båda hade kännedom om dessa japanska s·ig

naler m ed tydlig krigisk tendens, vilka a ldrig vidarebefordrades. Den 

6112, dagen före anfallet avsändes emellertid ett meddelande om att an

fall var förestående. Men eftersom flottans. radiostationer tillfä lligt var 

ur bruk fick meddelandet sändas kommersiellt och där gällde ej den 

militära företrädesbet eckningen, vilket medförde att meddelandet sattes 

upp på en väntlista tör avgående meddelanden och genom ett a ntal 

olyckliga omständigheter blev det ytterligare fördröjt och framlämnades 

ej förrän efter de första japanska bomberna hade fa.llit. 

Efter att ha läst amiral Kimmels redogörelse fö1· händelserna krin g 

den 7/12 1941 blir man övertygad om att ansvaret för kat astrofen inte 

enbart är hans utan att det till en stor del, kanske den största, bäres 

a.v general Marsha.ll och marinminister Knox och den övriga politiska 

ledningen i V/ashington. Men att från denna utgångspunkt dra den slut

:;atsen att anfallet avsikligt provocerades av Roosevelt och att den 

militära ledningen k a llblodigt t eg och offrade sin s lagflotta och dess 

personal för politiska skäl är att gå för långt . Jag tror att amiral 

Theobald kommer att få svårt att bli trodd medan däremot Kimme! 

med sina mera sakliga och begränsat mdlitära argumentering har ut
sikt att nå längre. 

Lennart Forsman. 

Donald E. Keyhoe: FLYGANDE TEFAT - Obset·
vatörer från världsrymden. 

. Vad är flygande tefat egentligen för någonting? Fantasier luftspeo·-
hnga b . , " 

r , allonger, meteorer, hemliga vapen eller verkliga luftfarkoster 
av en h elt n y och överlägsen konstruktion. 

! likhet m ed många andra har recensenten ställt sig dessa frågor 

lrlanga gånger. Av tidningsuppgifterna kring gjorda t efatsobservationer 

har det verkligen inte gått att få någon klar bild av vad det rör sie
om F" . . ,, 

. · orklanngarna bl! fenomenen har nästan varit av lika många 
ohka , . 
t Slag som antalet observat10ner. Det var därför med verkligt in-
resse so b .. · d t d h . m r ec. OrJa e a .el av f. d. majoren Keyhoes bok, i synne-r-

et som en underrubrik tillkännagav "USA:s försvarsdepartement fri

ger hemligt material rörande de s . k. flygande tefaten". 



Om rec. hade väntat sig en objektiv redogörelse för vad man Vet 
om de flyganide tefaten, så hade han nog blivit grymt besviken. B ok.e

11 
är nämligen synnerligen tendensiöst skriven och helt upplagd p å att 
försvara författarens. tes att de flygande tefaten har interplanetari skt 
ursprung och att gamla moder jord är utsatt för ett 'intensivt studiun

1 
av några varelser med en högre t eknisk kultur än den, s,om vår jordiska 
mänsklighet uppnått. Till stöd för sin tes radar författaren upp en 
mäng<i fakta om gjorda tefatsobservationer, vilka bearbetats av c!et 
amerikanska flygets underrättelsetjänst. 

Man ;får ocl:så i hög grad till livs det arbete, som författaren haft 
för att få flygvapnet att lössläppa dessa fakta. Den lilla inblick man 
därigenom erhåller bakom det amerikanska flygets kulisser är föga 
uppbygglig. Den virrighet, tvehågsenhet och brist på klara linj er, S OJ11 

enligt boken präglar det amerikanska flygets handläg-gning av t efats. 
ärenden, är förvånande. Man får hoppas och får väl anta, att bil den 
icke är karal>:täristisk för• ::unerikansk militärledning överhuvudtaget 

Boken vänder sig direkt till amerikansk publik och författaren har, 
tydligen i avsikt att göra sitt verk ruttsmält för denna, i de sakliga 
redogörelserna blandat in dialoger av "ledigt" ,slag. För en svensk lä
sare synes do;ssa dialoger både onödiga och störande. 

Den ,verklighet, som talar ur det amerikanska flygets många. t efats. 
kontakter, är desto mer intresseväckande. Även om. man är klart m ed
veten om författarens avsikt att bevisa. tefatens interplanetariska ur
:sprung, är det svårt, för att inte säga omöjligt, att med utgångspunkt 
fril.n hans redovisade material lwmma fram till någon annan slutsa t1. 
Tydligt är också att man på officiellt håll i USA hyser en likna nde 
uppfattning. 

Om det nu verkligen förhåller sig så, att dessa tefat utsändas f rån 
någon annan planet, står mäns•kligheten inför nya och skrämmande pro· 
blem. Till de för mänsklighetens fortbestånd avgörande frågorna om 
atomkraftens. användning, befolkningstillväxten och försörjningssvå r'ig· 
heterna sällar sig då frågan om hur kontakten m ed tekniskt överlägsna 
varelser från .en främmande planet kan komma att gestalta ,sig. 

Den, som anser sådana frågor värda e.tt studium, bör taga. del U\ 

K!eyhoes bok. 
C.-A. von Braun. 

BOKEN O!VI HAVET, fjärde bandet, Fartyg ocl1 

sjöfolk. Sohlmans förlag. Stockholm 1955. 

Fjärde bandet ,av Bo•ken om havet har nu utkommit och därmed nar 
verket nått ,sin fullbor'dan. 
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. del innehåller ett antal separata uppsatser under en gemen
VJJXJe lande rubrik. Sålunda är första delen kulturhistoriskt inriktad 

1 san1 
saJJ ehandlar Havet i l'listorien . Andra delen utgöres av uppsatser av 
o~h 1~vetenslmplig karaktär sammanförda under rubriken Havet utfors · 
n,Lt Tredje delen, HavC't skapar välstånd, behandlar ekonomiska, admi
has.rativa och rättsliga problem, medan den fjärde delens uppsatser 
nJ.St t k · F t h "'f !k T'll .. anförts under bc_ec. mngen a.r yg oc SJO o . 1 sammans span-
sa~11~8 fyra banden över ett vitt fält och förlaget har väsentligen lyc

~:ts i sitt uppsåt att "ge en såvitt möjligt samlad bild av havets be .. 
J<affenhet och betydelse för ett lands kulturella, ekonomiska och poll

:i.sl'a liv." .En upp11ats om sjöfartnäringens olika företagsformer had e 
man dock väntat sig i verket. Men kanske hade det inte gått att an
skaffa någon författare till ett sådant avsnitt . Ämnet är ju praktiskt 

taget outforskat. 

I det nu utkomna fjärde bandet, Fartyg och sjöfolk, gruppera sig 
de tjugosex uppsatserna kring följande huvudfrågor: skeppsbyggeri, pTo 
blcmet om fartygens framdrivande, elektroteknikens betydelse för den 
n~odcrna sjöfarten samt frågor om sjöfolkets utbildnings- och organiisa· 
tionsförhållandcn. Uppsatserna är starkt nutidspräglade, vilket väl till 
dels beror på att så mycket inom modern sjöfart i synnerhet på de 
telmis,ka o:nrådena saknar elle1· har få historiska aP..lmytningar. En upp
sats - f. ö. iden längsta. - Båtar och båtbygg1J.~d av docenten Olof 
Hasslöf avviker dock från det allmä1ma schemat, vilket dels kan bero 
på ämnesvalet och dels på att författaren är kultunhistoriker och icke 
teknilker, som de flesta övriga författarna i ba.ndet. J)et är den upp
satsen som föranlett de;nna recension. J)en är av betydande intresse, 
sett ur den sjöhistoriska forskningens synpunkt. Förf. har nämligen 
framlagt nya och intressanta forskningsrön, ställt stimulerande prob~em 
och antytt ett metodiskt program för sitt forskningsarlbete. Låt oss 
börja ;med det sistnämnda. 

Gång på gång låter förf. båtbyggarna själva berätta om sina byggnads 
metoder. Det ger liv och färg åt framställningen. Men sna.rt märker man 
att det inte är för att lätta upp stilen förf, ,valt 'detta framställmngs
sätt . Han har varit därtill nödd och tvungen. Traditionen, den munt
liga och kanske fra.mför allt den manuella, är en nödvändig del i förf:s 
arbetsmetod. De fa bevarade föremålen och de arkivariska källorna har 
ej räckt till för att ,giva oss kurrskap om gångna tiders skeppsbyggnads
metoder. Mystiska termer och fragmentariska beskrivningar i arkiv
handlingarna får innehåll och me!ning först sedan förf. fått sina gubbar 
att berätta och visa hur de bär sig åt. Genbm <ett! påpa.ssligtl men strängt 
kritiskt växelspel mellan de tre ~ällgrupperna föremål - arkivaiier -
tradition har förf. kommit långt i sitt sökande. Alla tre är nödvändiga 
men inte beständiga. Föremålen och ,,arkivalierna står sig nog och kom-
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pletteras stundom genom nya fynd. Men traditionsbevararna blir i Våt 

nydaningstid allt äldre och färre. Forskningsmöjligheterna följer det!) 
i graven. Det gäller därför för förf. att smida medan tid är. 

Genom ett systematiskt, hittills oprövat, studium av fartygsritning-ar 

har förf. nått en del intressanta resultat, :inte minst av källkritisk ka. 
raktär. Sålunda är de äldsta bevarade ritningarna väsentligen upprät 
tade för att visa fartygens utsmycl{ning, medan de konstruktionsmäs. 

sigi: sett intres~anta delarna av dessa ritningar är frihandsmässigt och 
schematiskt nedritade. De utgör endast stommen, på vilken utsmyc](. 
ningen skall placeras. ;Dessa ritningar är därför inte särskilt goda källor 

för vår kunskap om fartyg:ms ;form, deras ege\'l.Skaper i sjön o. d . Ja, 

frågan är, men förf. tar inte ,upp den saken, i vilken mån de Visar 
fartygens utsmyckning sådan den verklig€\n varit. Kanske är de stun0. 

o;n endast vittnesbörd om hur fursten eller skeppsbyggmästaren Vi ll~ 

få åskådaren av ritningen att tro att fartlyget såg eller skulle se ut. 
Dessa ritndngars karaktär av konstverk är ibland mera påfallande fu, 

deras nyttokaraktär. En jämförelse med Dahlberghs sueciaverk ligger 
nära till hands . Troligen finnes det även på ;detta område utrymme för 

ett växelspel mellan olika typer av källor. Fartygsrester och modeller 
torde kunna hjälpa oss ,närmare vissheten. · 

På 1720-talet bör•jar ritningarna här i landet få en annan karak tär. 
Det estetiska momentet får undan för undan ,träda tillbaka och k on. 
struktionslinjerna gör sitt intåg. Och därmed ökar ritningens tillför· 
litligllet som historik'k källa rörande skeppsbyggtnadsmetodcrna samt 
fartygens form och dimensioner ju mera tiden närmar sig vår eg~ 

och ju mera ritningarna tjänar som. grundval för själva byggandet. Del 

senare blir på allvar fallet först sedaln den store svenske sikeppsbyg·g· 
m.ästaren, viceamiralen Fredrik ~enric af Chapman (1721- 1808) lyc· 
kats att på ritpapperet uttrycka r esultaten av sina många rön ino11 
skeppsbyggnadskonsten. Förf. nämner härvidlag Chapmans paraboliska 

konstruktionsmetods avgörande betydelse. Han har även upptäckt, att 
de vid skeppo:byggeriet betydelsefulla diagonallinjerna först introduce· 
rats i vårt land av Chapman. 1\ltan har också (funnit, att det ä r på 

f .. st Chapmans från studier i England bevarade ritningar, som dessa or 
up,pträder. I detta land publicerade skeppsbyggmästaren Mungo MurraY 

fjorton åt· före Chapman ritningar med inlagda diagonaler. Genom deW 
påpelmi-,de har förf. indirekt antytt ett nytt problem: vad är cha·P' 
manskt i allt chapmanskt? I hur hög grad har )lans betydande m ed· 

hjälpare, en Sohlberg, en Bogma!n, varit delaktiga i forsknings-, be· 

räknings- och konstruktionsarbetet? Frågan är naturlig i team.-wor k e111 

tidevarv. Förf. kornmer nog efter !fortsatta forskningar att ge oss svar 
på den frågan. 

Lennart Rosell. 
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