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Kungl. örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter 
för år 1957 

Jämlil\:t Sä llskapet s beslut må tävlingsskrift avhandla valfritt Li.mne 

·noJ1l Sä llsk apets verksamhet sområde 
1 

Tä\'lingsskrift bör, åtföljd av förseglad namnsedel upptagande för
fattaren s nam n 0ch adrsss E-ller ock ett valspråk, vara ingiven till Kungl. 
örlogsmannasäl lskapdR sekret erare, Karlskrona, senast den l nästkom

mande s'' ptember. 
Finner Sällslmpet inlä mnad tävli ngsskrift förtjänt a .v pris, tilldelas 

törfattaren SällskapetR mecial j i silver eller ·- om skriften är av syn
nerligen u tmärkt förtjäns t - i guld. 

Tävlingsskrift, som icke Jmn belönas med Sällska.pets medalj, m en 
likväl anses förtjän t a v Sällskapets erkännande , erhåller på högtids
dagen h edran de omnämnande. 

Utöver medal j eller hedran de omnämnande enligt ovan: kan f ör:!'at
ta.re tilldelas penningpris, var s belopp är beroende på tävlingsskriften s 
förtjänster och värde samt till förfogande stående medel. 

Skulle den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som hlivit pris
belönad eller erhållit h edrande omnämnande, endast innehålla ett val
språk, tillkä nnagives detta under första hälften av november månad i 

lämpliga d agliga tidningar med a nhållan, att författaren ville till Säll
skapet uppgiva namn och a dress. 

Kun.gl. ö rlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift 
offentliggöra inliim nad tävlingsskrift. 

Till Försvarets forskningsanstalts disposition har Kungl. Maj :t ställt 
ett belopp av högst 10 .000: ·- kronor för helt budgetår räknat för llt
givande, efter prövning i samråd med Krigsvetenskapsakademien resp. 
Örlogsmannasällskapet i varje särskilt fa ll , av p enningbelöningar till 
författare av skrifter av påtagligt värde i ämnen av betydelse för 
naturvetenslmplig och telmisk-vetenslmplig forskningsverksamhet fö r 
Inilitära syften . Prisbeloppens storlek äro icl>:e 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 Krigsvetenslmpsa.Jcadcmicn uppställda 2mnen eller sådana inom. 
ÖrlogsmannaRä1lskapets arbet sområde berörande ämnen , som falla inom 
0lhrådet för naturvetenskaplig eller teknisl<-vetenskaplig fcrskning för 
111ilitii.ra syften . 
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Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 6 /1956 l 

Ordinarie sammanträde den 7 november 7956 

(Utdrag ur protokoll) 

1. Valdes till hedersledamot av Sällskapcl: 
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statsrådet och chefen för KungL Försyarsdepartemen
tel Torsten Nilsson. 

2. Valdes 1ill arbetande ledamöter av Sällskapet: 
marinöverläkare L. 1'rocll, 
kommendörkapten 2. gr S. Ch. n. Kierkegaard, 
marindirektör l. gr S. C. Cugncll, 
kommendörkaplen 1. gr A. G. B. Svednwn, 
överstelöjtnant A. Å. \;Vidner, 
iiverstc]{,jtnant 1\. G. B. Ehnrot och 
kommendörkaplen 2. gr G. A. O. Celsinu. 

3. Valdes till föredragande för 19~7 i skeppsbyggeri och 
m.askinväsendc: 

nyvalde ledamoten Cagnell med 
ledamolen seltreiber som suppleant. 

-1. Valdes till föredragande för 1957 i sjökrigskonst och 
sjökrigshistoria: 
ledamoten J.arsson med 
ledamoten Engslri)m som suppleanl. 

5 ... Anförde ledamoten Sahlin vissa synpunkler beträffanh onskvti.rdhclen av att årsber~il1elscrna; om möjligt göras 
, Cinliga för all. kunna införas i Tidskrift i Sjöväsendet 
~~t att föredragning av årsberättelserna i möjlig mån 

:J.tte ske inför en större puhlik. 
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Efier (~iskussion uppdrogs å ~ se~reteraren att ~ sa l11 iJ u
1 med utsnndaude av kallelse hll foredragande pa Ht 111 ,)1.:l! 

sätt meddela att årsberättelse i princip bör vara oh e~n ;~t 
o~h alt den,_ orn detta icke ~efinnes möjligt, böt:. uppde]~~ 
pa en hemlJg och en ohemhg del, den senare lam pad 8 

publiceras i Tidskriften. fl! \ 

6. Höll ledamoten Rollo f inträdesanförande jämlikt sta 1 
garna § 31 över ämnet "Principer vid beräkning 1av rese r·c 
l l l " \. <e s ager . 

Karlskrona den 8 november 1936. 

B. UND af HAGEBY. 
sekreterare. 

Anförande av Chefen för marinen, 
·ceami ral Stig H:son-Ericson, vid Kungl Sjökrigs

vl 
skolans 200-årsjubileum den 3 november 1956. 
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rva Jwndra dr är ingen lång tid i mänsldighelens historia, 
·äkn at från begynnelsens töcken till de profiler, som av
:eckar sig mot vätebombens ljuskägla. Och ändå omfattar 
de två huudra åren 1756----1956 en utveckling, som inte ens 
ett år tusende i den tidigare historien kunnat uppvisa. Strängt 
taget ligger de märkligaste framstegen - i varje fall inom 
det tekniska området - huvudsakligen inom ett enda år
hundrade, det senaste. 

Men låt oss hålla .fast vid de iaktuella tv~l hundra åren. 
ti.56 såg vår sjökrigsskola födas. Det var tiden för del stora 
s,iuår skrigets utbrott, frihetstidens blomstringsperiod i Sve
rige, brytningsåren mellan Sheldons och af Chapman~> 
skeppsbyggnadseror. 

örlogsfc:rtygens enda framdrivningsmedel var alltjämt, 
och sk ulle ännn under ett sekel förbli seglen och årorna. 
1756 års segelfartyg kunde knappast la sig över Allanlen 
fortare än Columbus gjorde nära tre hundra år tidigare. 
Det är inte ens säkert, att Leif Erikl"son på 1000-talet be
hövde längre tid för sin färd till det hägrande ·vinland. 

När Cadette Corpsen organiserades fick de unga ndep
tema lära ,sig avfyra kanonerna med fängkrut och luntstock, 
enda förb indclsemedlel var kurirer och signaldukar, folket 
stred m ed pikar och bardisaner, krigslagarna inneha r (löds
straff för svårare di~seiplinbrott, gatlopp och hnds.trykning 
~liirde till va r dagsnöjena - kölhalningen hade avskaffats 
aret des,sförinnan - tobak och brännvin ingick i utspisning
en, och tyska fältskärer visade ingen medömkan med de 
a rilla sj nk a och så ra de. 

Det m å tilläggas, att del iinnu idag inte förflutit: ett sekel 
~~dan flatlan fick sitt första maskin(~rivna iär~fartyg, den 
f~ rst a refflade kanonen med bakladdnmgsmekamsm och den 
orsta minan. Kanske erinrar sig de äldsta sjöofficerarna 

i ed vemod "fyrarullalådorna", som länge var i bruk på 

1 e seglande skeppen, för att inte tala om annan m[mg
lUn.dra å rig attiralj, som nu dväljs på museerna. 
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Mot bakgrunden av denna snabbskiss av tiden fr[1p 

gångsläget f<.lr . vi se sjökrigsskolans tvåhundraåriua ,:, 11

1
1. 

l . . t' '-' l'. 
S:llll1Ct ocll de oavbrutet stegrade ansprttlzen på alltmer '· 
fattande utbildning, inom vetenskaper, som endast för 11 ~{J 11.1 • 
decennier sedan var okända b egrepp. g 1 ~ 

Samtidigt måste vi göra klart för oss, att det so m ' l 
' , . f' , , J ( <l n 
·~r , SI'g' ~mu sc1:pce 1~t10~1 ~ann~hkt ~i r ~crklig~1c t i m org-

01
;' 

U h ecJ...lmgcn gcll' olJonhorhgl VHln rc. V1 har Ingen lllÖ j]j , 

het - och knappast heller någon anledning - att '~ 1- gt. 
d ' ''"\ 'l ner ess trend, blunda för automationen eller a vs ta r ., ' 

t l 'j· ] l . . .t l d ii e znl'.cns an< vmnmgar. Det skulle snabbt leda till a lt v·· 
utbildning bleve värdelös, vår officcrsk[tr okunni(J ocl! ,_/l' 

. "f" l l' "' \di [ 
SJO orsvar o< ug· 1gL H~ir gäller det tvärtom att sti:in di::t 
·f • " [ l Dl "00 o • - "' se . rama , a a ~ -arsmmnet vara vad det är. ett ärcm i, 
• · o f.. o • idJ e 
ov.cr vara orcganga:e, som generation efter generation för. 
sto~ll~. at!. m:?lsvara Lid:ns krav och mtmga g<lnger v nri t en 
ballangn fore utvecklmgen. Det är vår skYldighet D!i för
ber_eda näst~ generali?n, den som skall fostr~ 2000-t~llri s 
offwcr?re, sa att marmen styrka och f::tsthet alltjiim t bn 
fyll_a s,m betydelsefull? plats i försvaret. Vi får ]nte h·eka 
mfo1· ne enorma llPJWlflcr som väntar oss; vi L\r int e iinas. 
bs för aU den tekniska ulrus.tning som väller över oss. '\·i 
får inlc heller hålla oss i ntvecklii1gcns kölvatten. Yi mt1s tc 
lll<lniivrer a så aH vi pej lar den låriru-•.svis på betrvouandc 
aY.sUiJlti. ,_ , .. ~~ 

Yissl ;ir detta sv~tl't, vi är ju inte mer än människ or. l\Ie:: 
våra liinkbara molsbindare är också människor. Och yad 
resurserna beträffar iir vi ingalund a vanlottade. Siirskilt 
~n te y·r!Jp;a om vårt mi:inniskomateriel. Våra förulsältni ngar 
ar vat sa goda nu som unde-r dc g~tu_gna två hundra ören. 

Sjökrigsskolan, arvingaren till Cadclte Corpscn vid A1n· 
miralitdet i Carlscrona, är en levande organism. Den får 
si_n k<traklbir och sin livskraft av den ungdom, som u tb ildas 
VId skola~1. Vi _får inte förleda oss att bcdöm.a sjökrigssko
lans kvalitet efter .lokalernas modernitet. undcnisniiH.(sllla
tcriclens höga standard och matens för träfflighet Inlc hel ler 
- ehuru det är mer beräHigat - huvudsakli2'en .eft er led
ningens och lärarnas komp~tens. Forst och f~äms! jr del 
kadetlern1as och 1aspiranternas egenskaper, e\lkr on t tnan 
s~t vill kvalitet, som sätter sin prägel på skolan. . 

Det svei1ska försvaret i dess helhet och icke minst nwrt· 
nen med dess särpräglade tjänstgöringsförhållanden hill' 
s lo ra anspråk på den ungdom som skall rekrytera offi ce rs-
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a· erna. Konkurrensen n1.ed de andra utbildningsanstaltcr
J,a ~- s{1väl militära som framförallt de ,civila ~ har nog 
~~;drig nnd~r de två hundra åren va1:it s_å stor som nu. Men 
'
1

, . fordrmgar varken lz::m eller fa ~Sankas. Dc stegrade 
~~~~en på ~~hi.lsföT~nögenheter och jfysiska föru ,tsättninga~' 
R~kar snarare i motsaLt rik~?-ing. D_~t kommer .. en dag, da 
P, m åste begära mer av de sakande an vad nu ar fallet, om 
:,~rt sjöförsvar skall Jan~na behålla ~in standard._Yrken m;~ 
fordringar på hög kvahte t har: allli_d _l?ckat :liten. ~et at 
]Jättre alt slå vakt om denna an at1 f _y lla val'-anserna med 
ungdom son_1 inte hålle~· n~~tlet... . . .. _ .· , 

Den allt overskuggaae forutsatlnmgen for .. att v l. skall 
kunna nå de b~isla, är. dock_ at_t förtroendet ~~n· o_~h hillron 
till m arinen och dess framtid mte r_ubbas. I~Iar kann~r ma
·inens ledning elt tungt ansvnr. , 'h lever 1 _en orolig och 
~arlig tid, där den politiska händelse~~tveckh_ngen, alltmer 
)åverkad av ekonomiska faktorer, utloser ~hxtsnabba_ och 
~verrask andc åtgär der. De moderna bard1san_~rna riktar 
sina spetsar åt de mest oväntade håll. !ng~n k~_nncr ~eras 
räckvidd, nwn vi vel att begreppet globral 1_~ke ar. ett _over
ord. Den som icke håller krutet torrt utsatter s1g f(~r. de 
s tö~sla länkbara risker. Det kan gälla valet mellan fnhet 
och livegenskap. . . 

Men vi lever också i ett annat slag av ·brytnmgshd med 
ovanlig r~ickviclcl: fartyg och vapen, framdrivningsmaskiner 
och teknisk utrustning utvecklas i stegrat tempo. Allt tyder 
på att nya konstruktioner måste und_~ n fö,r undan o in,tr_?du
ceras. Arbetsuppgifterna är utan granser. Man f~~r r~Jma 
med all högst okonventionella lösningar m~~ste h~lgnpas . 
Men samtidigt Lyder inqentiny på att de manna str1dslo:af
terna som s{Hlana skulle kunna ersättas n!cd .. and1:a stnds; 
Jnedel. Så liinge vi är havsomflutna och sa lange navel pa 
eller under y t an utnvHj 8s för transporter -- av gods eller 
invasiunstru1;per - · ;å länge krävs också ett slarl~t försvar 
till sj öss. I del sammanhanget är det inte bara marme_:1s led
ning, som hör känna etl trmgl ansvar. Det dras alltfor ofta 
förhast ade slutsalser av den snabba och fantasieggade nt
Vecklin,.uen, vilka tolkas som osäkerhet om sjöstridskrafter
ILa ·och" d erns framtid . Detta är farligt me.d tanke på de l 
lllanmässiga genomförandet av fartygs.- och materi~~Jplaner. 
Men det är iindå farligare med tanke på rekr:vtermgen ~v 
Vår persona l, särskilt officersaspiranter och kadetter. Alltid 
finns det n[1gra som okri liskt l å ter sig på verkas negativt av 
~<'tdant tal. 
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.. Det är min absol u ~a över tygelc~e, att den svenska marin . 
annu nndcr gener ationer fram~t L kommer att spela 111 . ett 
s?mnw ?ety<lc.lsef~I lla roll i d~.t svenska försvaret som hit t~;;st 
u t"etklmgen 1 f rammande forsvarsmakte r 'lyder t o 111 ~· 
att .. ma.n _ li~lmä ter fram lidens sjoöstridskrafter - na turl ig t~:i'1 
s tromlmjeiormade efter alomalderns krav - en re la t· ,s 
s torre roll än tidigare. 

1
' t 

Slutl~gei~ -- det oavvisl~_ga l~ravet på förmåga att sin idi nt 
och efickLI~ L samverka, s~r~k1lt mec~. de an.dra. försvarsgr~
narna och "av~n med dc~t CIVIla s~mhallel, gor sig ocksi\. l1lC't· 
o~h mer pammt. Fordrmgarna pa den ungdom som sa sm·'\
Hmgom skall leda utvecklingen växer i proportion hii rl ill 

II~i~med är också sagt, att vår 200-åriga sjökrigssk ola int~ 
ha_r lld att stanna och blicka tillbaka för mer ~in en kort 
l!nnut: se och beundra f?rf~drens seg.a, självuppoffr nnd 0 
arbet~; ta del av deras loJalitet och aldri~ svikande trohet 
mot sil t land och sin flotta; känna de rötter wm fö rhi nder 
oss m l' d det förgångna och ger men i n~ åt tillvaron; förvalta 
del arv som varit en av hörnslena rna i vå1· frihe t ; fö rs li't 
del ansvJr som vilar p::\ oss. 

Styrkla av insikten mn vad K. Sjökri!I,sskolan beh'lt för 
vårt lands försvae under 200 år gt1r vi ~idarc 1ncd blicken 
mot framtiden. Fast beslutna att liksnm tidigare genera ti o
ner v:1ra värdiga det ansvar som lagts pö vi'lra axlar. 

1 den norska försvarsfrågan 

A v v ice amiral H . STRöMBÄCK. 

I Norsk Tidsskrift for Sjpvescn nr 3/1 956 har kommandylr
kaptein O. P. Araldsen skrivit en arlikel om ".Marinens Plass 
i Landets Forsvar." Den har av Sj\bmilil<.tTC Samfund b e
lönats m ed hedersomnämnande och den synes mig värd upp
märksamhet även i vårt land för sina klart uttryckta tankar 
och teser. 

"Sjpens interesser har det vrert vanskelig å få geh0r for her 
i lan det." Med dessa ord inleder förf. en överblick över dc 
norska sjöintressena, kustområdenås betydelse, dc besvär
liga kommunikationslederna till lands och slu tligen härens 
domin ans i försvariiiins eende till följd därav att Sveri.ac un
der stiirrc delen av nyare tiden varil den cn'dc fiend e!~. Och 
Sverige <mföll Norge - · eller nnfölls - i .försla hand över 
landgrii.nscn. Ännu inför dc.t första världduiget bedömde 
amir alstuben Utr 1911) att Sverige kommer me ~l i den tvsk:~ 
intressegruppen därest Norge under kriaet Enaland- Tvsk
land icke fi',rm?tr uppri:itthftlla sin ncut~alile t '{Itan tvi;H(a s 
la det parti "som v{H'C strategiske interesser tillsicr oss. Bc
slemmelse herfor· b pr v~re truffct på forhund og forsvaret 
anordnet dereller." 

.. När förf. övergår till nuläget lägger han stor vikt vid sam
fardselmöjlighcterna, vilka anses ha större inverkan än 
andra faldorer på den strategi och taktik en försvarare bör 
ta _ hänsyn till för att kunna hdlla landet, respektive en an
~npare kommer att tillämpa för att erövra landet. Med stöd 
1 .tyska u tredningar visar förf. svagheten hos landkommu
n.I~<a liuncrna -- jiirnvägar och landsvägar - pch placerar 
SJokommunikationcrna på första plats. Härtill kommer nlt 
83 7~ av Norges befolkning bor inom 20 km avstånd fr~lll 
f~ s ten c1.1.~.r fjordarna. ~en kt~sten är på stora sträc!wr brant, 
) lid av ijall och blott fa avsmlt av den 20.000 km langa kusl-
?tr~ck a n k<tn tjänstgöra som infallsportar och H\ a~' dessa 
k SJn. tu r har g?daJörbindclselinjcr me_d i1~land~t . Behät~~ 
d~~~~.e t av de fn :~ton:e h.~nm~.n~a. och .~Illtradet. t:Il.~ dc1~.' ar 
arfor en oundganghg foru tsatrmng for att m1h tart sakra 
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landet. Dc geografiska förh å llandena b j u da en angrip·u c r·· 
delar därigenom. att fjordarna och de sparsamm a lnndk~)OJ·. 
munikalionerna till viss grad isolerar de största bcfolkn in:::
centra från varandra. Om därför icke ett ändamål senh.! t ro':~· 

. l o l ! . '. l-svar är ordnat för d c. n1est v1ta a omracena ,:an lllY'lsion _ 
slvrkor utn,·LtJ·a omri.\denas inbördes isolering till alt st,,./ 

.l .l h n l • '''•\ upp l ande.t, paralysera transporte~· o~ la omnH en n det rn:.t 
efter d e t andra ell er om styrkcforhallandcna de t tll<>dgi \'u, 
flera på en g~1ng. 

Slulsalsen blir, aU ilwasion över sjön är det mil i' irt sr lt 
mesl ekonomiska och effektiva sättet att angripa X( "fiC, ll1 
a o som tyskarna gjorde HHO. En under sökning av alomvap. 
ncls inflytande ändrar icke detta förhållande. 

/\ndn fram till världskrig l låg Norge undand rn gc·t \' i]r]_ 
dens strategiska oroscentra men under det försla \'tirldskn
gct korsad~s Englands och Tysklands int~·essc!injrr hr>l~ink
ligl nf.ra Norges kuster. I Norden trodde man und <'r mellan
k rigsåren pa neutralilet i alla situationer. Men i Ty'-'kland 
tog man upp erfarenheterna frfu1 världskrig I lil) st rakgisk 
granskning. D~ir fann man a tt Helgalandsbukten 1ck<' YH r en 
tillfredssUillandc utgångsposition för ett krig mot England. 
Den gav fiir ringa manöverfrihet för den tyska floll <~n och 
för g~da ohservalion sbe lingclscr mo t lyska utstötar fiir den 
engelska. Amiral SVolfgang \ Vcg<'ncr a naly~cra d e de tta pro· 
bl~m i si n bok "Die seestrategi c des \Vellkri cges"' och 11ls ~Hl e 
d~ir all Tyskbuds strategiska utgångsläge mot Engb nd bä~! 
hade säkrats om Danmark och Norge förbcretls son ut
gångsposition cr innan Tyskland tog upp kampen m ot En~
land j)å sjön. 

Nu följoe Tyskland i världskrig II vVcg;encr:s ,.-, trnltgiska 
l ankar vad tdg[mgsposilion e rn a Danmark och Norpe be
lräffnr men icke vad den andra och lika viktiga fa kt orn, 
slagk raflcu , innebär. Tyskland m äklade icke, ~?vgga l~l lll~t 
der krige t s in flotta till den styrka, som h c novdes for, a 
r~ill ulnvltja de erövrade po~itionerna i kampen mo l L n!\· 
lund. :Man m ·skapar a ldrig flollor un der c lt k rig d n il ll~ 
n n dra kr a, .. icke minst lan d- och fl ygs lridsk rafternas, ock sa 
äro pressande. 

Förf :s slutsats av det histol'iska skeendet blir här att ?\orgc 
r epresenterar e lt gynnsamt s,tralegiskt utgin1g~l äge .. f i'H· ~:~ 
m ella n- eller östeuropeisk stat, 1som avser att gora vaslnHl' 
teril a r angen stridig om herrav ~ild et t ill sjöss. 

:Norges anslutning till Atlantpakten är e lt viktigt militär
. 0 ]itisk t s leg, som väl del vis f år ses såsom en reaktion mo t 
~e år 1~ .. 10 .brustna neutralitetsill~Isioncrna .. Förf. päJ_)ck~~r 
mellerlld v1ssa "neutral-betonade' reservalloner Yl d 1!1 tra
~et i A-pakten. Det är baspolitiken han avser d v s aU ::\orgc 
i fredslid icke vill tillåta Nato-styrkor att hase r as i landet. 
förf. rid.cr 11_[1~·t p å detta undan~ag och hyg~er med f?g .n~).'C-
ket av sm folJande argumentcrmg om Jll armens pla rs 1 for 
svaret prl j u st de l la förhålla!Hl~. ~~i~·för. :cH er ges ocksft .~.wl
,·äxlingcn me1lan Norge och SovJet 1 Jan-febr 19-±9, ~· om io!'C
gick ~m·ges imslutniag ti~l A-pakten: av viJI_,;:cn . notväxlii1g 
framgar den norska rcgcrmgcns bestamda sta llmngstagande 
att aldrig medverka till en politik, som har aggrcssiYL mfd, 
och all icke lilltr~ida n[\gon överen skommelse med ondra 
stater som innebär förpliktelser för Korge att öppna baser 
för fr iimmande makters stridskrafter på norsid t ~rritorium 
så lä nge Norge icke är angri pet eller utsatt för hot om 
angrepp. 

Att Norges baspolitik belydcr en förs vagning av den mili-
tära ställningen anser förf. d et kn appast råda något tvivel 
om . I-hm finuer vidare att delta spörsmål inte hlir så Hilt 
att lösa ntau anser, att det nation ella försvaret måste -vm·a 
så upphYIP4l atl del p:'\ bästa sått år skickat a lt möta ett nu
grepp p;l l andet därest d et sku1le gi.\ så, att Norge till fölJd 
av .sin haspolitik blir stående ensmnt i öppningsfasen av 
ett krig. 

Härmed kommer förf. in på den aktuella silnat ion en och 
konstalerar alt den maktgruppcrin1~ i cll v iist- och cH iist
hlock , f'.om nu år en realitet, bragt Norge i en vansklig stra-· 
legisk position. Sovjetblockels huvudsLYrkor i en kamp om 
Atlantens Hinhögar och om h errnväldet i de europeiska 
k u stf a r va ltncn i.iro samlade i N orr u Is ha ve t och i östersj ön . 
llled dc s lö rs ta stvrkorna inom det senare området. Intet 
av dessa om61dcn- ~ir tillfredsställande såsom strategisk ut 
gångposilioll för ett sjökrig mot väs tblocket. östblod~Pt ä r 
i en 0gvnn s<.1 m m n re s tällning ~i n T .\'Sldand under de h[HI~l 
Världsk{·igcn . :\\Jrge och Danmark ha en sPHlan sta t e<.:~ick no
sition att dc fiir östbl ockels vidkommand e bm omöj li«gö;·a 
ett effekt iv t siö- och luftkrig mot v~istmakterna. Blir de t en 
Väpnad konflikt Jw1s!e man därför vara beredd på överras
kan de nnPrcm> mot Dnnmark och Norge. I ·öppningsfascll 
uv el t krir.i"hilda dessa b å da länder det egent]ig:a oroscentrum, 
sjö. och luftmil itärt sclt. Först när östblocket säkrat sin 



S-!0 

ställning i dessa två länder får det för sina SJO- och hJf 
stridskrafter samma utgångsposition, som. det redan h a,, l~ 
Cent,ra~- o ocl~- Sydcuropa för land- och oluftst~ids.kra~terna. A,) 
avsta fran oYerraskmngsmomentet pa de s1sl ang1vn u fro· t 

lerna har östblocket r;jd till, ty där är utgångsposili onc n
11

: 
tillfredssläll::mde med eller nlan överraskning:smomcnl. 

1
d 

Sveriges initialiv till ett nordiskt samarbete på försvar 
OI~_Jrådct möll~s från ~egynnelsen av motstå1:d från Sovjest~ 
Dar var man mtc alls miresserad av cH nonhskt block. Soy_ 
jet fiirordade en alliansfri utrikespolitik dc tre slair rna 
emella1~? nU~n alt de voro bun~.na, varken milit~irt clll'r pi\ 
annal sa lt, hll varandra eller vaslmaklcrna. SovJets ut r ik es
politiska linjer och propaganda har varit tydliga nop, ansel' 
förf. , och kan bäst karaktäriseras som den s k "blad fö r 
blad politiken". Det skiner tydligt igenom i alla Sovje h feir
sök alt skilja dc tre skandinaviska länderna från v al"llHl rH 
och f dn Västeu rop a aLL ju svagare och mera ispler ;l[ va ri e 
enskilt land sl{ll·, d es to bättre r)assar det Soviets p olit ik . " 

Sovjets krigsmakt bedömes med stor respekt. La n<Hrids
kraiter nas 1/:i divisioner kan inom G m<'ln adcr för d ubblas 
och inom ett å r ökas till något under ~00 divisioner. Den 
rysk e sold<11cn h[llles i toppklass vad övningar beträff ar ocl1 
materielen ulldergår en fortlöpande modernisC'rin g. l'h·gf't 
slår högt i kvantitet och kvalitet och utbildningen av f::lll
skärms lrnpper och andra luftburna styrkor har en bred pla ts 
i det rvska övningsprogrammet av i dag. Sovjets. fl oltn J>y ggs 
upp efter de speciella uppgifter som sjömilitärt f öreli gga 
d v s att göra havens färdvägar osäkra för västm ak te rn;1 

(ubåtar) och aH h åll a de cumnei.ska kustfm·vattncn mot 
västmaktsutnyttjande (kryssare, .iaaare, mtb m m) . Av far
lva b1mnade för Iransport av a mfibieslyrkor h ar Sovi ct till
räddi.v,L att P ~l en gån~; föra fram 2- 3 divisioner fr ån :.Iur
man skområdel och ca G--~ divisionc< från (hiersiöom ra dc L 
I denna tounaaekapacitd är iekc medr~iknal fartv Q n :1 undc;· 
1000 tons storlek. An talet av mindre transn ortfar'iYiJ i1r s~t 
stort atl en exakt värdering av Sovjetblockels möjl i<Ihe ter 
till trupntransporter över mindre avs tånd i cke:- Är miij liQ. 
Flottan har sitt eget flygvauen för spaniwr. b•kti8k <:amv e~·
kan och jakt med i allt ea ;)000 fly11plan. Förf:s omdö me ar 
att Sovjet går in för uppgiften att b\·g;ga upp sin flott a med 
e tt intresse, som måste väc.ka resnekt. 

Att överraskningsmomentet ingår i flen ·sovjetiska plane
ringen för att säkra sig utgångsbaser för vidare krig,sopern· 
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tioner finner förf. ådagalagt genom den hemlighetsfullhet, 
vnrJlled Sovjet behandlar allt som berör de egna miU,tära 
förh ållandena, g~no~n nedskjutning. av flygpla1~, som .. över 
fritt h av komma 1 narbeten av det till 12 naut nul utstrackta 
territorialvattnet, och genom uppbringning av fartyg, som 
under ' 'passage inoffensiv" komma innanför den gränsen. 
Detta är en känslighet för de egna intressena .son1 sUn· i 
skarp kontrast till de ryska tr ~ll arnas uppträdande innanför 
och ulanfi)r det norska territorialvattnet. 

Förf. Lchandlar så det farligaste angreppsalternalivet för 
Jan de l. 

Angrepp över landgränsen försvåras av landets militär
geografi. Sparsamma landkon1munikalioner, stora avstånd , 
många naturliga avspärrningsmöjligheter göra en framryck
ning över land k01nplicerad, riskabel och tidskrävande. öst
landet och Tröndelag är ett undantag men förbindelsevägar
na till dessa landsdelar gå över Sverige, vilket land bedömes 
kunna skapa en god tidsfrist. Nordnorge, VesHandet och Sör
Jandet har så sparsamma kommunikationer alt ett fram
trängande, även av en långt överlägsen motståndare, bedö
mes mindre sannolik om icke andra kommunikationsvägar 
stå öppna. 

Luftledes bedömer förf. att e lt allvarligt hot kan insättas 
som ett led i land- eller sjömilitära operationer. 

Sjölerles åter bjuder landet en angripare goda betingelser, 
ty landets viktigaste omr~1den kan nås sjövägen utan att 
främ m ande territorium behöver passeras. Uppmarschen kan 
s~l~e obemärkt, i spridd ordning och före e tt krigsutbrott. 
SJöns lnmsporlvi.igar har obegränsad kapacitet och är sv:\
rare alt spärra än järn- och landsvägar. 

Sammanfattningsvis anser förf. att ett anfall mot Norge 
över landgränsen konl.mer «tl gå genom Sverige ochj eller 
Finland och m~1ste därför nödvändigtvis ta tid. Ett angrepp 
över Sverige vill sannolikt föra med sig svensk anslutning 
till A-pakten och att Norge och dess allierade söker att Wl
sammans med svenskarna avslå anfallet. Ett anfall över sjö
gränsen åter, kombinerat med luftlandsättning av trupper, 
kan ske överraskande i öppning!sfasen av kriaet och utan 
att kränka Sveriges och Finl«nds neutralitet. Med d~n has-· 
Politik Km·ge fi.ir kan landet komma alt stå ensamt för att 
avsl[l ett så,dant anfall. Detta anser förf. vara det farligaste 
alternativet för Norge. 
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Hiklliujerna för A-paklsorganisalionen förulsiciltcr alt va
1
·j 

enskild medlemsstat är ansvarig för försvaret av dc c r:rn ~ 
kustfarvallnen. Mer klarhet råder nu än förut om dc u~p~ 
g i fler NATO kan ställas inför och det är i da g, enligt föl' f 
inga dclaflc meningar om alt Nordkommandot (D amn ari.' 
och l\:orge) r;t~tr inför det allvarligaste sjö- och luflm iliUir·~ 
hoict inom hela NATO-området. Förf. finner därföt' nu li~ 
den vara inne alt ta upp tillrevision pbnerna för del n o1·ska 
försvarels llj)pbyggnad. 

I anslutning härtill förordat· förf. en ändrad nn·iign inn 
med mer tyngd lagd på sjöstridskrafterna - - hitt floil a mect 
större antal far!yg än nu - och på flygstridskraflem a. 

Konunandprknptein Araldsen har i sin du·ift läm n 'll en 
klar och redig frmnställning av Norges strategiska h ige, en 
frmnslicillning som blir svår a l t vederlägga. Den under hela 
Nyare Tiden domjnerande tanken i norsk milit~irpol ilik alt 
Sverige var den ende latente fienden är nu helt avsk ri ven. 
Det kunde den ha varit för 50 år sedan, stt alt sjöfar lslan
dct Norge d:-1 kunde ha byggt upp det mer .sjö-be!on ad ~· f iir
svar, som tvenne världskrigs händel~er sedan visat a t! lan
del i fiirsln. hand behöver. 

"v.idare ~ir värt alt konslatera alt A raidsens tankar om det 
överraskande anfallet över sjögräns.en bekräftas av n ll den 
tyska flo!lan utfördE' _inst det anfallet- - och ej penom SYC · 
rige - · lrol s Grand Fleels existens. Huruvida scda;1 Xt'r!!c ~ 
nuvarande baspolitik spelar den avgörande roll förf. v iii lill
mi.ila densamma undandrar sig en utomslåendes bedöm 'LHlc, 
men ovedersägligt är alt n~11· en storkonflikt med v~irld solll
sp~mn::mde händelser utbrvler, råder ständig brist p r1 sjö
stridskrafter i synnerhet för ett a nnat lands skydd. 

Inom Öslersji)n har ()stblockct huvnddelen av ~i :1 a sji)
slri<Huafter. Fi"n· att komma åt Norge s jövägen måste dr s· :J 

-- därest icke :Murmanskflottan ensam anses ·lillr äck1 ig fiir 
insatsen - passera östersjöinloppen. Här träder Dan uw rks 
stora bclvde.lse fram - i v iss mån även TYsklands - och 
i vart fall hli möjlighelerna till ett öveiTa~kande an grepP 
pä 1\orpe den vägen minskade. Här tanqeras ockstt Svcr i<re. 
Dess s l ~i llning blir för alla parler ett problem, som pa e tt 
eller anna t sätt kommer att lösas innan stenen sältes i r uJI
ning. 

Att Norges sjöförsvar -- kustartiHeriet står i Norge ut an
för marinen, vilket i delta sammanhang måste omu åin nas, 
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, dess inlima samverkan med flotta~ vid f?rsvaret o av sjö
l~·tern a är värl alt observera - behover starkas star klart 
0
ör all a som laga dc_l av kommandprkaptein Arah~sens. :~t
f . . 1•1·g·a och mYcket mtressanla avhancllmg on1 deL norsl, a foi . ~ 
förs-vai-e t. 
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Ombordbaserat flyg ingående 

"Hunter-Killer"-grupp. 

Av ledam ote n, ko m me nd ö r P. G. LI N 
DGRE:N. 

Denna sista uppsats i La Revue Marilime's "ubåtsj aldn 
mer", oktober 19;)5, har viceamiral P. BarJ'ot till fö r f·l tt~11 ~1 -
F .. t ·I · · ' <lt0 ont om vac rubnken antvdet· innehåller den intr c'ss·1 t· 
Il 

.. · .. c n ·1 a manna synpunkter på sättet a lt komma tillrätta 1 '
1 

l b '" t 1 t L B · t t· .. l · ] o 9 n el t c~ SJJ?_ ~. W 'JO Jan_~ gJOr( e ar 1 49 som "Amira l Por te-
Avwn.: 1 en I-Innter-h..Iller-g.rupl~ · Jian tm·~.le därför re]>re
senletct en modern uppf8ltnmu 1 amnet vard alt åle ra· .. 

Tillkomsten av IIunter I\.iller~gruppen är en locrisk f iil ·1~!\ a; 
f. l t - b o • :s . a\ er aren 1e ema pa u alsjaktens område från tven ne kri, 

anför Barjot. Mot ubåten liksom mol varj e fiende fi n na s tv~ 
metoder för krigföring, nämligen defensiven och offen siven 
v·arav den ena eller den anrlra tillämpas allt efter omstä n ~ 
digheterna. Båda de gånger inom en tidrymd av tre llio år, 
som de .tyska ubåtarna förde handelskrig mot de all ierade, 
funno s1g de senare än tvungna til1 defensiv, än i sU1nd all 
övet·gå till offensiv. under det första ubåtsln·icret bcvil tnude 
man först hurusom de allierade, så länge ubåta111 as an tal 
var b egränsat (1915- 191G), använde sig av en halvoffensiv 
metod i form av avpatr ullering av sjöfartsvägarna . Scdan 
mås Le de inför tills trömningcn av ubåtar (110 st oper a lions
klara i februari Hl17) omedelbart tillgripa konvoj ering så
S.OPl bäsla möjliga system. 1918 återgin,go de till offen ~iven 
l! •c tiOtll flyganfall mot de framskjutna baserna Bri.igge och 
Os te n de sam t deras "flaskhals.., (Zeebrlig,ge i apri l 191:\) · 
Mc ~ dc svår!Hkomliga baserna tillgreps bl~ckad av utfarts
vägarna genom vidstrtidda minfäH, som både tvska och 
öslc1:rikiska flotUm visade sig oförmögna alt svena:· spiirra r
na 1 Engelska kanalen, Otrantosundet och Ska crcrack--
l\"ordsjön. "" 

År HJ:>H kom konvojsystemet återig-en till anvä ndning 
n~cd asd~c-ulrust:ule eskortfartyg. Men konvojerna s. omffl\1; 
nmg kravde ett ständigt växande antal eskorlfar lv<1. Dil 
ubåtarna blevo mera t~lrika (210 st i vet:ks.aml~ et·1_ g J2), 
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ererade de i "flock" (Rudel Taktik) och anföll i marsch-
f{ge uncle_:· mörker. .. . 

Esk ortforbanden overflyglades. Effekh va flyganfall mot 
ubåtsb-aserna företagna år 19L13 visade sig svåra att genom
föra på ?r;mcl av att de. voro beto.ngskyclcl~de. De voro ~t
spridda fr an .Dordeau;x till Tronheun. och s·a g.o~t som osar
bara. B~_Inb~:ungcn fn1n. luften. g~v .mtet pO·Slhvt result~~t: 
]J!otl 4 forstorda ubat8r Januan- Jum 1943. Man avstod ha>-
jfrån ända fram till 1945. 

Denna erfarenhet bestyrkte, alt offensiven borde insäll<1s 
!ill ,gjöss. En ansals till offensiv hade för övr~gt börjnt iir 
19'11 i Biscaya-bnktcn genom flygplan från Coastal Co~ll
man rl, ,ilbt fingo sin föt·sta framgfmg i slutet av samma ar. 

Tillkolllslcil av del första eskorthangarfartyget - det 
brit tiska A udaril y -- hi:irrör sig f dm denna tid, men det 
dukade und e r för C'll ursinnigl anfall av 12 ubiHar mol den 
konvoj som eskorterades. 

Genom all stwbkH·c cskorifarlyg - fregatter - betydligt 
större än d c snJ[t korvetterna från i'tr l \1110- 41, kom i tjänst 
1942, blev det möjligt att företa en offensiv rensopning av 
de av ubå tarna mest frekventerade områdena, särskilt far
vattnen i och omkring Discaya. Strävan efter systematisk till
intet;r(')J·el sc bl ev rc.gel. Försöken med '"Support Groups", p:'l 
vilk ~" förväntninga1:na infriades redan från början, blevo 
rent av anmärkningsvärda, när dc fingo stöd av Coaslal 
Command, baserat på Cornouaillcs. 

I r:w.i 1943 gj o rde amerikanska flottans fö rsta antiuhåL>
hangarfarlyg si Lt in träde på scenen. Card blev det mest be
römda av dessa. Offensiven skärptes genom intimare sanl.
verkan flyg--flolla och utsträcktes till hela Nord- och l\llel
lana tl:mlen. IIunlcr; 'IGllcr-gruppen föddes. Begreppet "Hun
ter'' (.j~igare ) läcklc väl den offensiva taktik, som eftersträ
vades; ''E.illcr' ' (dödare), det resultat -- ubåtens förstöran
de - som oavlå lligt eftersträvades, ulan häasvnstagande till 
att förr elle r senare behöva avbryta ubåtsjakten för åtci·
förening med den konvoj, som skulle skyddas. 

Alll !'.om allt elva amerikanska och ålla brittiska lätta 
hangarfartyg dcllogo i detta sista skede av slaget om Atlaij
ten. D c vunno det trots snorkelns npplrädande i september 
1944. 

Det ta är Huuler/ Killer-gruppens förhistoria. 
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Utvecklingen gynnar offensiven. 
Det är g_~ms.~ca s:iirt. att ~ sta_tistiken .skilj a de" ubå lsför lt 

ter, som hanfora s1g till offensiv verksamhet fran del)) 18
• 

bero på defensiv sådan. Under 1914- 18 8rs krig t c: ~~111 
man p;i 178 förlusteJ.· till sjöss hänföra 10 till offensiv t '-"ll 
gripande av flygplan, 19 till allierade ubåtar som lega t ll), 

~ur r~cb ~2 ti~l ubåtsfä~lor (Q-~hil~_s); dvs totalt 41 st el]~~ ~2 ; n. l\imsparrar, van 46 nbatsforluster (23 j{ ) erhöll 1 

fiir anses utgöra verksamhet av delvis defensiv, delvis offeu,, 
siv karaktär. Il-

Under 193!1-- 4;) örs k r ig kan huvuddelen av ub ål:-- förlus. 
terna lillsln:~vas offensiv verksamhe~, om häri inräl.JJas s~
dana som fororsakats av flyg, kombmerade anfall (Hnnler ' 
Killer-grupp) samt minor och ub~rtar. Totalt: 392 uba l ar av 
/81 förstörda till sjöss, d v s 50 ;; . 

I följande tablå gör författaren en jämförelse i procent 
mellan ub{Jtsförlusterna i de båda väddskrigen i för h{lllan
de till de stridsmedel, varmed de förorsakades . Tabell en om. 
faltar endast till sjöss förstörda ubåtar. 

Stridsmedel 1914- 18 1939-45 Jämförels e 

Overvattensfartyg 40 °/ 0 34 "lo 
Ubåtar (Q,ships) 6,5 °/o O') 
Flygplan till sjöss eller l 6 ggr mera än under l :sta l 

i kustfarvatte:-t 5,5 °/0 34 °/0 1 världskriget 
Jaktubåtar 10,5 °/0 

- o' l 3 ggr mindre l J ' o 
Minfält och minspärrar 26 o/o 5 °/o 1 5 ggr m;ndre , 
Flygplan och fartyg o 13 °/0 Hunter, Killer grp 
Icke preciserade orsaker 11,5 °/0 11.5 °/0 

1 
S;11nma proport ion 

l l 2 st Q-ships skickades ut i Atlanten mPllan decembf!r l!J3!l 0cll 
december 1940. De siktade ingen ubåt, men 2 st blevo torpederade. Fxpc
rimentet stoppades i januari 1941 . 

Till ovanstående kan läggas 63 förstörda ubåtar p :'l grunrl 
av bombanfall fdn luften mot örlogsvarven. Del innebi:tr. 
att allt som allt 4:15 ubåtar e1ller nära 60 '/:0 av fö rlu s teri~ 11 

1939--45 k<:m tillskrivas offensiv verksamhet, som alllsD fl"r 
tydligt mera markerad under kriget 1939-----!5 än Hl l l--11>· 
Den till log under dc sista månaderna. 
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;\nda till 19·13, d v s. under 2 år, var flygels och fartygens 
ubåtsj aktverksamhet klart åtskilda, men räknat fdm det året 
'ignades mera omsorg åt samverkan. Som ett resultat härav 
~kapades liunterj Killer-gruppen. Denna samverkan luft-
fartyg kan äga nun med flyget antingen landbaserat i kus-· 
tcns närhet eller baserat på hangarfartyg, som operera inom 
ett eskortfartygsförband (Hunte.r j Killer-grupp i egentlig be
n1ärkelsc). 

V et är amerikanska flottan vi ha alt tacka för begreppet 
]-Inn ter ; I\.iller-grupp med hangarfartyg. Britterna ha alllid 
varit och äro allljämt reserverade gentemot della begrepp, 
då uhåtsjakt med flyg ombesörjes av R.A.F. (Coastal Com
Jlland ). Franska. fiollan har följ l del amerikanska exemplci. 

Franska erfarenheter 19Ml--50. 
Sys temet med liunterj Killer-gruppen kring ett hangarfar

tyg som kii.rna h lerupptogs efter kriget först och främst av 
amerikan~ka floila n (Atlantic Fleei). 1949 fick franska flot
lan äran att konstituera den första interallierade I-Innler j 
Killer-gruppen under övning ' 'Verity'' (juli 1949) i Biseaya. .. 
bnkten o~.:h Engelska Kanalens mynning. Hangarfartyget Ar
romanch cs utvaldes av amiral Sir Hodericlc 1\'Iac Grigor, då 
c;hef för Home Fleet, alt leda denna grupp, för vilken för
falta ren fick ansvaret i egenskap av "Amiral Porte-Avions". 
Under sill befäl hade han dessutom 7 jagare: 4 franska (Lor
rain och 3 D.E) samt de bästa brilliska antiubåts-jagama 
(Baflle A:re, Scorpion och Cross Bow), ledda av Caplain 
!viadden som chef fö1· bevakningsskärmen. övningen innebar, 
att Hnnlcr; Killer-gruppen, grupperad för om en stor kon
voj, skulle sopa rent ett områ de, infekterat av 12 ubåtar (7 
brittiska, 3 franska och 2 holländska), dirigera antiubå ls
flyg och stoppa med ubåtarna samverkande, kännin~shål
lande fhl.!. Som man kunde vän la sig med hänsyn ti.ll kon· 
cenlrati<~~en av ulJ åtar i övningsomr:ldel, föll AiTomanchrs 
offer fiir eH ubrltsan fall. Det utfördes p å elt briljant sä tt av 
den brittiska ubåten Andrew i skvmningen, efter alt order 
nyss utgivils om att siek-sacknin <4e;1 skulle unphöra. Å andra 
sidan ~av Roiund Moriilat inför Hunter/ Killer -gruppPn ett 
Vackert exempel p å undanmanöver efter anfall av snnbb 
llLåt. :\. vcnsa diril:!erade Arromanches s.amlidigt antiubå ls
Patrnllering m ed "Pire-flies", som ställdes till förfo gDnde av 
det brittiska hang'3rfartyget These/ls (Rear-Admiral Man-
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sergh!, s?mt landbaserat u_båtsj al~tflyg, _vari äv~n holHinds]-. 
plan m~H:k. Som helhet visade s1g ovnmg V erzty vara n1,.'.·1 
kel ny l hg. . C-

... Dc_11 frans~ca, esl~adern, då under viceamiral Lambe rt'~ lJc 
fal, .. for?tog I _o_Kl~bcr och novembc1: 19,19 en rad ~Iun ter;Kit: 
ler-ovnm.g;u 1 mhm samverkan mea landbaserat :flyg. I m .. 
~\):)0 dellog ~len i den in lerallierade övning svmyhoni(' ll l){~~~ 
fransk Iednmg --- mellan Tonlon och Oran hUsamm ans lll l 
den br it tisk a kryssareskadern under amiral Moun tbalten C( 

Från december 195L1 lill .iuni 1955 genomförde den fran si ·" 
eska~_krn fem Hunter/Killer-övningar med .. hang a rfarl)~: 
omvaxlandc La Fayellc och Arromanches. Hm-av voro tre 
nationella, nämligen ilja.1: och Sans illouf i l\Iedclh awt och 
Bis('aue i Atlan len, samt tv å interallicrade, Mcd[le.1· T w

0 
i 

Genuahuklen och New 1iiform i Engelska I\.analcns m~ nnina. 
I den si~tnämnda dellago de nya snabba eskorl.i~llfHr n~. 
Dessa övningm· visar, vilken betydelse fran~ka flotl un ti ll
mäler denna taktik. 

Eskortering au konvojer lir intet uniucrsalmcdrl. 

Direkt skydd av konvojer är klart nödvändigt, och de l iir 
icke fråga om alt hestrida delta. Men det måste fra mha ilas, 
all det v~isentliga, som uppnås. h~inned i1r skydd av tonnaget. 
men icke alt ubålflr "dödas". (Under HHl utgjorde ck brit
tiska fartygsförlusterna på routen Halifax- Freelown l:i it 
15 % ulan konvojskydd och 5 a 6 r;: med ~ådant ~,kydd). 
Detta helt defensiva system medför dessutom en del andra 
olågcnheter: -

l) ubåten tillåtes komma ända intill konvojens peri me
ter utfln alt anfallas j förehyggande syfte, utom om den 
uppiiiekes av patrullerande flygplan. Aselic-räckvidden hos 
de till konYojen bundna eskorlfarlygcn är mycket li ten 
(1000 ~:, 2000 meler); 

2) Chall'll iir på sin vakt, då den n~innar sig kon yojen. 
och del iir sv<hl alt överraska elen, tv den utnvttiar helt alla 
sina möjligheter: mikrofonlyssning, ·sonar, fö~s.iktigh et med 
periskoJJel; 

3) {!hål med hög u1ägcsfarl kan närma ~ig mvcl;:el h:1_s~ 
tigt och trätwa in mot elen defensivt skvddade kmwoj cn fol 
att åter sn,abb! Hvl.Si_~s_n_a ~ig eHer anf~ll. l\:01~~ sagt, tih!Jl.e;~ 
tager od1 neh~1ll<:>r mibatJvet samt kan Inanovrera loi J 

br)rta igenom bevakningsskärmarna; 
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4) E~kortfarlygens aselicräckvidd är mindre än moderna 
.1Jcders porte, varför den snabba ubåten kan hålla sig 

l 01 
· o .. "Il l · . ] ·1 l l " . f ' t" . lltanfln~ eller p a gransen t~ .. w n v o:~ s z y( f C s son m- 1 on_ , 

5) l.n eskorterad konvoJ ar allmant setl en s~el o_ch o~·.or
Jig inr_ättnin~, där oesko~tfartygen icke_ kunna Ingnpa forc 
1tan forst efter ubatsantallet. Den ulgor snarare ett vedcr
~ällnings- ~in elt angreppssystem. 
"<Denna avvik8lse från ämnet är icke onödig, ty man hö_r 
fja talas Olll konvojskydd såsom flottans nuvarande OC!l 

~nda uppgift. Aven om det är fördelaktigt _att gruppera far
fyiJCD i konvoj uneler gemensamt skydd, ar systemet blolt 
;n"' niidfail sntvög gentemot den moderna ubåten. Det må sie 
kompletteras med Hunler j Killer-gruppcns offensiva, av 
eskortering oberoende taktik, vars uppgift är att efterstra-
va "I\.ills". .. . . . .. 

Hunlc rjKillcr-laktiken är dessutom den enda mo]lw;:1 for 
att åstadkomnia förstöring av minläggande llbålar. De kun110. 
härigenom hejdas, innan dc lyckas uppn~-, kuslfarvallncn . 

Vad j' ii r lustsiffrorna utvisa. 

En av det sista ubfttskrigels lärdomar ~ir att man kan an
ses h a fått bukt med ubåtarna, då kurvan på antalet sänk
ningar ("Kills") uppn:Ht en viss nivå. Den månatliga s~n~~
ningsslatistikcn följdes med uppm~irksamhel av de kngfo
randc, liksom även den ersättningsbyggnacl, som skulle neu
tralisera förlnslerna. 

I:ndcr kriget 1HlLI- 191R höllo sig de månatliga medelför
lusterna av tvska ubåtar länge mydcet små - l,:l per mft
nad under d~ första tre åren - medan antalet för opera
tioner disponibla båtar växte till 100 vid 1slu let av 191G och 
130 år 1V17. Cnder sommaren 1917 ökade ~mlal et förluster 
till 7 oeh år 1918 till 8 i månaden, varigenom samma antal 
Uppnåddes, sum tillskottet av nya l!bålar i tjänst. Df1 mnir<:Jl 
Scheer m~irlde foran, ularbetade han ett omfattande nYhYfU~ - · 
lladsprouram p[l ;)3 ubåtar per mftnnd, men det kunde icl::c: 
igangsät'l'Hs fcnT~in den 1 oklober 101:--\, en m {mad f0re vapcn
Slille:;t[mde t. 

Under andra v~irldskrigets tre första år (Hl39- 41) höll sig 
Siinkningskurv:m förvånansvärt låg (2,5 ub:'\tar per månafl) 
Och t o m li:i&tre ~in .va d amiral Dönitz r~iknat med. Med! ett 
nytillskott i tiänst av 10 a 15 per månad llDpnådde antaler 
oper ativa nHHar siffran 210 v?tren 1912. På grund av ;:rtt 
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eskorthangarfartyget Audacilz1 sattes i t]"änst och (" c l . . ·0 (1~1 l 
.ommanc s offensiv i Biscaya-bukten steo- förlustern a · .1· 'Ci 

a_~ 1911 t!ll 4 ub~tar i månaden, andra halvåret 19-12 \~tlet 
for all na upp till 16 per m [inad i början av U)-!3. lO, 

I följande tabeller redovisas de tvska ubåtsförlus tc rn· 
l b o l .. 11 l . . . .. f'" v . • <l l! n 

<er ac a var <s 'ngen 1 Jam ·o rclse mect anlalct nv lill ·1· -
[ ·.. ' · s 'Olt J ans .. 

Kriget 1914-1918. 

A ni u l t y ska u båls/Drlus [('r jämle nyt illskoll. 

l Antal 
Antal ubJta rJ 

År 
Antal Medeltal nya ubåtar 

Månader 
förlorade för! uster per i medeltal disponibla 

ubåtar månad i tjänst per fö r opera, 
månad ti on~r ----- l 

augusti - december 19H 5 l 2 20 a 28 
januari- juni 1915 9 1,5 'i,5 )' . 

- 1 J 40 
juli- december 1915 10 1,7 3 10 å 45 
januari- juni 1916 8 1,3 7 40 a 45 

l 
juli- december 1916 14 2,1 

l 

11 ss a 95 
januari- juni 191 7 20 3,3 5,5 JOO a 130 
juli- december 1917 43 7 9 130 a HO 
januari- juni 1918 44 7 8 132 a 120 

l Plan okto' 
l l 

ber1918: 

l l 
33 per må' 

l n ad 

A nm. Summa 178 ubåtar förstörda till sjöss och 7 internera de: totalt 
185 ubåtar. 

l 
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Kriget 1939-1945. 

Antal sällida iy.ska ubåtar jämte nytillskott. 

l Antal 
Antal Antal ubåtar 

År Medeltal nya ubåtar disponibla 
sänkta i medeltal 

Månader 

l 
ubåtar per månad i tjänst per för opera' 

månad tioner 
l --- l 

118 i Atlanten september-december 19391 9 2,5 4 

januari-juni 1940 15 2.5 10 

juli-december 1940 7 l ' l 10 

januari-juni 1941 12 2 15 30 i aprill941 

juli-oktober 
~::~ ! 8 2 15 

november-december 15 7,5 15 ( Flygpatrulleringen 
l l 

i Biscaya· bukten igångsattes, eskorthangarfartyget A udacity insattes i Gibral• 

tarkonvojerna) 

januari-juni 1942 21 3,5 17 122 i april 
1942 

juli-decentber 1942 64 10,5 20 210 i decem• 
ber 1942 

r anuari 6 l 
februari 19 l 1943. . 16 21 

lm.ars 15 

f april 15 

maj 1943 )7 22 (Amerikanska 

Hunter•Killer,grupper ingripa i operJtionerna) 

Am?' .l. 1-Eirtill kommer 7 sänkta av de italienska ubåtar, som d.;

tacheracho tiil Bordeaux, dcltogo i slaget om Atlanten. 

Anm 2. Siffrorna för 1939-1941 äro hämtade från det officiella 
brittiska verket "The 'Var at Sea" , och de för 1942- 1943 ur Morisons 
'"The Battlc of Atlantic''. 

I maj 19-13 markerar den månatliga sänkningskurvan en 
lopp p å 37 sänl<la ubåtar. Denna topp motsvarar övergången 
från defensiv till mera offensivt betonad verksamhet genom 
de för sta Iluntcr; I\.iller-grupperna, vari amerikanska han
~~rfartyg ingick. Efter "toppen" i maj 1943 höll sig antalet 
l\.ills" ' vid 20 i månaden ändatill hösten 19'14, då en nedgång 
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li!l hälften registrerades, molsvarande den första anvbin, 
nmgen av snorkel. li-

LikstHn 1Dl<l- 18 ulvisade dock sänkningskurvans up 11 ,1.\ . 

alt ubåtskriget skulle kunna bemäslrns. Den första l ar ~~ ,1Ig, 
nalcn kom i november månad 19-:12. Vid tiden för l an ds~~~
niHgcn i ~ordafrika hade a1niral Dömlz konccntrer;1! ul~~
larna till kuslfarvallnen ulanför l\Iarocko och Alger iet (]:~ 1 ~ 
d~ slötlc p[~ ~lt kt~aftigt anliub~~.~sförsv~r, som åstadko;11 1'~ 
fo rluster. S1ffran oversteg for forsta gungen det m ana tlin· 
effek tiv a nylills.kottet, vilket den månaden uppgick ti ll ft 
Dönitz Yädjadc Lill Hiller för 8tl fö en ökning av u b:,ts pro~ 
duklinnen lill .stånd. Först den 20 april 19-:13 erhöll ha n av 
FCthrem besked om alt den fick drivas upp lill ;~o tlbf1tar 
pce m [m nd. E n led~8m fördröiniiF{. I mai litverk ade Dii
ni!z ytterligare höjning till 40 i mån<Jden. Men del surg1iga 
var, alt man mi'lste ularbeta nya prototyper och överge den 
klassiska typ VII C - långsamtgående i uläge - f iir helt 
nya, nåmligen XII och Xlll med hög ulägesfarl. D en 111 ,}_ 

naiJiga nyproduktionen höll sig änmt ett år på omkring 21) 
ubåtar. Lika litet som amiral Scheers nybyggnadsp 1·ogram 
av år Hll.S p<'t 33 kunde ami ral Dönitz p[l -10 ullålar i må
JHH!en ge resultat före fientlighetemas upphörande. 

De intensiva flyganfallen f r ån och med februari 1\l l:l hi
drog alt chilupa ubåtsproduktionen lika mycket gen om dc 
dirckt:c~ slagen mot sammansättningsvarven som genom dc·,,
or:~tanisation av förbindelser och transporter, vilket fö r dröjde 
ub{tlarnas färdi&(ställande på örlogsvarven. Men äYcn om 
produktion en icke uppnådde planerad nivå p;'\ 10, blev den 
Mminstone :35 ubåtar i januari 19-15. 

Denna sammanfattning av de t ven n e tyska u b å t sJ.: ri~cn 
visar tydligt nödvändigheten av all systematiskt cfte rst riiva 
förstöring av· ubåtarna i s tället för alt im·kri.ink<l si.'.!; till 
konvojskYlld -- med andra ord övergå lill offensiv i sl~i lld 
för att hålla si&( på defensiven. Den offensiva verksa mhe ten 
bör sömtidigt bcclrivas 

till sjöss för att eftersträva "1\.ills", 
till lands genom flvganfall mot örlogsvarven för att i m ö.i

li !lnstc m;'ln fö·rhindra, alt förlustema ersättas med nyn 
uh{ltar. 

l /u n t(' r-1\ i ller-qrup p e rna s verkningsfärmäga. 
Un der dc 68 mfmader slaget om Atlanten varade in r~1 k

nndcs 718 ub{llsförlus.ter till 'sjöss, vi lket ger clt med,cllnl nv 

0 ubåtar per m ånad. Härav isvarade l~nclb ascr_at p~g, som 
1 Jererade u ta n direkt samverkan med f ar tyg, for 21u, d v s 
oJ 1edeltal 3,5 per mtmad. Fartyg, som opererade ensamma 
1 11

tan flyas::unverkan) svarade ~~ sin sida för snn;mo unl8!, ( ll . t' 

d v s 3,5 l?~r mi:\nad under 68_ l~rigsm.ånader: . . 
J-lunler/ tullcr-gruppcrna horJade 1cke :o:ma op e rat~_onc 1 

r rrän i april och maj 19-13, d v s deras -verksamhet ~tradde 
,?o. blott över en period av 23 månader. Deras andel var hiir
~:~~d er 4 "Kills" per månad (anlal sänkningar ,av fartyg ot.:h 
]nndbascral flyg i kombination 33 s i ; av flyg,_ som opererade 
ensamt eller i direkt samverkan med fartyg ~>8 -~ l , lolall 01). 

En jämförelse nv resullalen mellan Hunlcr; h.Jllcr-gruppcr 
med och utan hangarfartyg är intressant. Den bästa ~1\: cl e 
brittiska ''Support Groups" -- Captain \Yalker's -- h e~ taen
de nv tr~ fregatter, vilka opcrcrnclc i Biscayabuktcn siin1dc 
?0 ub5tnr på ett ~1r, alllså etl medeltal av l,G ''Kills" pc1· 
~ån a<l. Den b~isla amerikanska Hunler/ Killer-gruppcn, vil
ken m ed hangarfm·tvgct Card som kärna opererade i :'VIcl
lan atlanlcn, erhöll 11 ''Kills'' l>å tre månader, 11tgörande ett 
medeltal av 3,7 per månad. utdelningen för Tlunler/Ki llcr-· 
grupp med hang;:n-farlyg blev alllså mvt.:kel större ~in ~tl a n 
sådant stöd (åtminstone ,den dubbla). Blott el t av dc lJU&(O 
hang'lrfar[ya som användes i slaget om Atlnnlcn, torpede
rad e~ ot.:h ·gi~k förlora l, nämligen~ Rior k lslond i maj 1 !111. 

Verkon au bombanfall mol örlogsbaser och -varv. 

Även om till sjöss opererande ubåtar sänkas !!led hFilp ;n· 
Hunterj i\.i Uer-grupper, mås.te förslöring av cr.::ättnin <IsbYg~ .. 
nader parallellt h~inned efters.Lrävas genom anfall frfln 
lnfteu . 

und er hela kriget blev 6:-; ubåtar förstörda gcuom bomh
anfall mot baser 'och varv, utgörande blott 8 /'c <JY de totala 
förlu s terna . Men i verklighe ten fullföljdes icke dessa anfa11 
i samm a utsträckning som under kampen till ·sjöss. Dc in
sattes bloll under fö.rsta halvåret 19,13 samt ~mder krigels 
&ista halv~1r (november 1944- april 194.5). 

Första halv~u·et 19-1.;) utfördes bombanfall en mot bao.;crna 
snarcn·c ~i n mot stapelb~id darn a. Yi erinra oss alt resullatt'l 
blev m a.gcrL ty baserna börja de förses med skvdd av bel?nU:. 
På 6 m tmadcr räknade man blott in 4 a 5 förslönia ubatar 
Inot 9:1 till siöss under samma lid, d v s i medeHal 15 1)C'l' 
lnåna d mot 0,75. 



Under den andra perioden, 1944---115, riktades anfall en 11 ÖI~~ogsvarv"en i stället för ?perationsbaserna. Resultat : :l8 f~~~ 
stor?.:l u~atar, varav 24 1 B~.e~1_1en m~dcr .. ~nars-april Hlt) 
En _.1amforelsc rned antalet Kllls" hll SJOSS uneler san1111 ,; 

perwd ger : 

14,6 per mtmad till sjöss från november till april 

8 per m tmad från november till mars sam t 12 i lll <'t nadcn 
under mars och april genom_ bombning från luften lllo[ 
varven. 

Det kan ifragasättas, om sistnämnda ökning hör till mötas 
bcvisYärde. -- Vid denna tidpunkt hade floelen Rehn li ver
skridits, och del allierade flyget hade fördelen av kra f tiu 
jakteskarL Vidare voro dc tyska varven överfyllCia av ubi~~ 
tar under Hirdigställancle, goda bombmål på lvå- a tre hu nd
ra kilometers avstånd från fronten. 

Industriminislera i Tredje Hiket, Alhert Specr, h ade Yid
lagit [itgärcler för utspridning av ubåtsproduktionen gen om 
deltillverkning vid 32 olika varv och sammansältningsverk 
st~ider nndcr betongskydd i Hamburg, Bremen och Danzig. 
Betongtaken på monteringshallarna hade. en tjocklek av 7 me
ler men de höllo ännu så länge på att byggas, varför h un Hl
delen av dc ubåtar, som voro u neler montering, stoclo oskyd
dade. Hade betongskydden varit färdiga i tid, skulle bomb
aufallen blivit nästan utan verkan. Sanunanfatlningsvis kun
na flyganfall mot baser och varv vara effektiva, om det gtil
ler alt slöra produktionen men icke ifråga ,om att förstörn 
operationsklara ubåtar. Atombombanfall ändrar icke san
ningen i att ubåten mdste bekämpas till sJöss . Hunter/Ki ller
takliken har berä ttigande även i atomåldern. 

\'ar böra Hunter-l\iller-gruppcr sällas in? 

t-fur bör Hunter/ Killer-gruppen användas.? Skall den diri
geras till farvattnen ulanför ubåtsbaserna? Motstånd arens 
flyg försvårar detta. Två andra metoder synas mera prak
tiska: 

1) l:Ha den "sopa rent" framför konvojerna ; 
2) låtn den verka inom de omn"tdeu, ubåtarna förfly lin 

sig. 
Betydelsen av den första metoden är nppenbnr. "Rcnsop

ningcn" 20 a JO sjömil framför en konvoj kan ÖVC tT:lska 

åtar , som förhereda sig för anfall. Det är dock icke lämp
~~~ a ll gruppera Hunter/ Killer-gruppen alllför långt fram
lJ?r ty ubålar, som lyckas dra sig unelan denna, skulle då 
f? tid nlt förbereda nytt anfall efter Hnntcrj Killer-gruppens 
l ~ssagc. o.m avståndet til_~ konvojen är för kor.t dären10l, ~ir 
~et ri sk for all 1-Iunlet/ Iuller-g.rupp:ns .. operatJOner oc~1 bc
,a]zningskanuens manovrer storas mbordes. Den oplunala 
distansen HuntcrjKill.~r-grul~P-konvoj .. är berocn~ie p t1 om-
ständighclcma och bor bedom.as av forbaudschcfen... . 

Betydelsen av alt IIunterj Killcr-gruppcr kunna saLlas m 
!11ot fö rflyttningsvägarna, d v s dc Yägar ubåtarna använda 
för att g{J. fr [lil baserna till operationsområdena och åter eller 
från ett område till clt ::mnat, har ökat genom snorkelns till
komst 

Snorkeln ~ir förvisso ett galt skydd för ullålen Den tas 
icke av flygplansrad a r utom på centimeterbandel under gynn
samma förhållanden. SlaUstikcn fr ån 19-1-J- -!G visar i själva 
verket, alL ru1lalet ''Kills" per m [mad för de nHicrade siönk 
från 20 till 10, d v s till hälften, i och med att snorkeln 
började uppträda i seplemher 19-1"1. Men det ökade skyd<let 
erhölls bloll på hckoslnad av annat. Ubåtens fart under för
flyttni ng, som var omkring 16 knop i marschläge, sjönk åt
minstone till hälften. Den är på sin höjd 6 knop med snorkel, 
varför förflyttningstiderna har ökats. Härigenom har det 
relativa ::~nl~1let ub:Har under förflYttning stigit i förh:"lllan 
de till det antal, som kan hållas i operationsområdena. 

Några siffror belYser detta. I anril 19-12 -- före snorkeln -
räknade man på 130 "opera liva" ub:llar m ed: 

50 i baserna, 
60 a 6G i operationsomr:"ldena, 
16 ;:t 20 under förflyttning mellan baser och operations

områden. 

I februari 19-!5 - efter morkelns införande - voro mol-
svarande siffror: 

49 i baserna, 
17 i operationsområdena, 
f\4 u ndet· förflyttning. . 
Jämförelsen utvisar. att anlalet uhölar under förflyllmng 

Prakt iskt Laget fyrdubblals på grund av fartminskningen gc
llom snorkeln och nödvändigheten av att förflyttning sker i 
Llläge. Detta pekar på alt Hunter; Killcr-grupperna höra ope-
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rcra uldtrr ubatarnas sannolika aumarschv~ioar. Del h . 
l 1 'l l l f... l l L 1 · b " ""' esl\·1· (er 1 {a cc es orc e en av att ec n va u ats]· niden in11 • -
' o • ' , (1/! l natarna komma 1110111 avstånd för ::mfall mot konvo 1·c·t· . 1-

• il<), 

l\. om binalian /ly g plan- farlyg. 

IIunler;'Killer-grupperna förfoga icke över speci ella . 
pen. Hemlighe len Ined dem. är intim vapcn~tllnv~rk a 11 li ~ v
ter;'Killcr-gruppens taktik är huvuclsaldi1ren arundad J·l· t .lll . .. l . . "' ., ' ,)Il , v~~!( i~mg av flygp!nn och f_~rtyg i sam:.erk~n: flygpla net 
<ltivcr upp byle l, fartyget dodar. RadarrackvHldcn i ! 11 ft . ~it_ · avsevä~·d_ -- flera tiotal kilometer - medan ubftll' ns Jy~;~ 
mngsporte 1 valten b lott är av storleksordningen ki l otn ~ ter 

.. a) .. Då flygp~ansradarns räckvidd till sin ual ur ~ir tnycket 
over lagsen aschcs, kan flygplanet spana I:mgt fram fi ')J, ''so
narfronlen" och härvid på summa g:'tng sky dda lwn !-'.a rfa r
lvgel. 

b) Flygplanet kan dessutom vid en konlakl uh lriicka 
sökningen till under vnttenylnn genom Hmo-buovs, som kas-
ID-s i vattet, och vars radiosignaler mottas . · 

c) Flygplanet kan också få kontakt m ed ubåt i uläac 
meddels l magnetisk dc.Lektor (MAn). t> 

Men p[t grund av den dåliga räckvidden hos sono-lHlOYs 
och i\'fAD kan en uhi'tl, som <lrar sig und;111 i viss r il ·t n i1;g, 
nätt och j~iml följas i väntan på all as<liculrustadc fartyg 
anlända. 

~yckcln til l problemet är lokaliseringsaYSUmden: 
räckvidden hos nuvarande centimelerradar i ubi\Lsj ukl flyg

plan varierar beroende på förhållandena till :sjöss; den k~111 
uppgå ända till 50 dist.-min. tack vare flygpl anens storn höjd; 

rö ckvidden hos sono-buovs är några lusenini meter och hos 
:VIAD av storleksonlninger{ n ågra 'hundra meter; 
räd~vidden hos asdic på eskortfartyg ri'1r sig om k ilome ter, 

och hos ''clipping-asdic" fr:'\n helikopter nagot mera . 
Kort sagt, den dåliga räckvidden 'hos lokaliseringsappara; 

ter under vattnet i förhållande till indikeringsmedlen P~~ 
vlan (radar) förklarar, varför flygplanradar böt· ko m mfl 1 

första hand. 
FlYgplanets uppgift ti.r all upp läcka och bestämma l ii ~cl P~ 

en ubå t, som visar någon av sina delar över vattenyta n, samt 
därefter "plotta" den, när den dra r sig undan på större dj np, 
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1 v s följa första delen av dess väg under vatlnel i avvaktan 
c ·1 a tt tillkallade aselicförsedda fartyg nnlända. Ett v~il nl
~~sta t_ flygplan medför des~utom "L~ndervatlens\:apen (rnke_ler 1 ch SJUnkbomber), med vilka ubaten kan anfallas, om flen 
f{tter sig överraskas eller dröj er med all försvinna frå n y lan. 
En skad ad ubåt är lätlm·e atl senare "döda". 

f artens betytlelse för eskorlfarlyy med asdic. 
I k ombinationen "spaningsflygplan- asdic" har övervat

tensfar tyge t till uppgift alt m.edföra en så effektiv apparatur 
för und ervattenslokalisering som möjligl. Pur delta ändamål 
äro våra nya eskortjagare försedda med "D.U.B.A", som ger 
en r ä ckvidd, n :'\got öved~1gsen den tidigare "asdic", och på 
&am ma gt111g mycke t noggrann riktning, djupbest~imning 
samt ub[tlcns ungefärliga kms geuom Dopple r- r ffekt. l\Ie n 
det är ~i ven nödvändigt att as<Iic-fartyge t går forl. Ju högre 
far t, JU :,nabba re kanuner det p å p la ts. För elt cskorlfnrlyg, 
som gör 13---17 knop. s~tsom DE-typen, ta r de t 1 Jl 1 timm e 
att tillryggalägga 20 dist.-min. mot 'k1 linune för en esko rt
jagare pft 2G knop, s~\som Corse-klassen. Eskortfartvgeas f~rt 
spelar alltså betydande roll för Hunler / Killer-taldiken. Ilar
vid nv1slc man skilja mellan lyssningsfurt, som är ti.-imligen 
hegränsn.d, och erforder lig "juklfarl" för att hinna frmn till 
en inrnpporle rad ubåt. 

Lyssningsfnrlen är b egränsad av tekniska ski.il. Den ÖYcr .. 
skrider knappast U it li"i knop för v[tra äldre eskortfortyg 
(DE-jaga re och fregatter) . D en är n å got högre för v[u·a nya 
eskorljae;nrc (Corse och Surcouf) tack vare "D.U.B.A" men 
i praktiken sällan öve r 20 knop. Jaktfarten d v s den far!, 
som an v~ind es för n!t hinna fram tiil en inrapporterad ubå t, 
bör vara så hög som möjligt. Cnder deLta moment upphör 
asdiclyssningen tillfällig t. Det viktigasie i.ir att snnrasl möj 
ligt uppm\ det av flygplanen insie;naleradc Hiqet. 

Maximifarlen är i praktiken 27 knop för .Corse. 30 knop 
för Surcou( samt 30 ä 32 knop för Chateaurenault och våra 
framt ida "hiller"-eskortjagare. Dessa fartöverskott äro av 
stor hclvdelse för Hunter/ Killer-taklikens effektivitet. D e 
Utn~sam;na eskortfartygen (D.E.) med deras högsta fart p å 
17 knop ~i ro användbara för e&korterin~suppdrag. d~ir större 
ski11nad mellan lvssningsfart och högsta fart icke är nöd
Vändig, samt gäll~r för ~iefensiv men icke för offensiv verk
~8.ll1h ~t. De s~abba eskortjagarna komma a t t betydligt öka 
l-tunt er /Killer-tak tikens värde. 
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Svårigheter att förfölja ubåt, som är snabb i uläge. 

Även om avsevärda framsteg gjorts, när det gäller Hlt 
1 k~isera_ -~norkl?r. och per~skop I~_edelst flygplan!·adar, å le~~: 

sl!lr all!Jaml svangheternar det galler .snabba ubatar i tt lä 
Amir<::l Dö_nitz insåg väl det mi~stag? sm_~l Leg}cks i hii J·j~ 
av knget 1 och med alt man gick m for ubatar m ed 1·]1 

uliigcr,f ar l. ' g 
Gbåten typ VII-C, sm:n blev Lcsl_uta_? år 1939 och f n'l n Och 

med okloher 1940 senebyggdes 1 6:)9 exemplar, h ade e
1 högs!a fart i uläge på endast 7,5 knop. Del var en lll lnbi rk: 

Låt ]J Ct 7Gq lon, mycket sjövärdig och snabb i marsch liicrr 
där den gjorde 17 knop. Men nk lionsradien i uläge var i<:'t: 
mer ~in 80 disl.-min. med 4 knop - vilket gjorde den sa rbn

1 genom alt den kunde följa s i uläge med jaktfarlygens aselic 
Sommaren 1943 beslöt amiral Dönitz a tt slula hygga 

VII-C och påbörja nya uMlstyper med högre ulägesfm l, av 
vilka de första exemplclren skulle komma fram i m aj 19-1-i 
med en serieproduktion av 10 i månaden f o m seplcmbe1 
samma år. Farlen i uläge kom i första hand och p ressades 
upp till17,5 knop på typ XXI som var på 1621 ton. Akl iom
radien i uläge uppgick till 285 dist.-min. med 6 k nop. En 
ubåt av mindre typ, benämnd XXIII, planerades för anv~i nd
ning i europeiska farvatt en , men ansträngningarna k oncen
trerades på den oceangående typ XXI. 

Vid slutet av 19M var seriebyggnad igång med 33 ubåtai 
per ndmad. l\ien det allmänna l{rigsläget inverkade fö rse 
nandc, sf1 alt ingen uhf1t av typ XXI kunde gå till sj iis.s fii1 
operationer före april HH5. 

Problemet jakt på ubåt med hög ulägesfart har al lls [t icke 
kunnat pcnclreras f()rr~in efter kriget och har visat s ic.; vara 
svårLf'm~i<;tral. Så länge sonars JH~:standa äro relal i,· l små. 
kräves ell ökat antal snabba jaktfartyg samt mån gd ubbelt 
flera <>ouobuoys. I dag torde helikopt er med sonar vnra del 
1nes l v~1rdc fulla clerncnt, son1 tilJ1con1n1it i fråf{a on1 hckä 1np .. 
ning nv snabba ubåtar, m en ännu år 1955 saknas erf;:m~ nl~_e
ter härav. Hur som helst kommer det aldrig att fi nn n ~, foi 
många helikoptrar eller snabba eskortjagare, för all lJbntcn 
med hög ulägesfart skall kunna besegras. 
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f .. l Il tys/w ubåtar under andra uärldskrigci. ]d11'l are :;(' m e an 

Data Typ VII C 
(klas,isk) 

I_ Ubåtar med hcg ulägesfart 

Typ XXI . (kustubåt med en ' 
l l 

Typ XXIII l 
(oceangående) propeller) 

---------------- '----------~----------~~~~~--~-
Deplacem ent i mars ch-

läge . . . . . . . . . . . . . . . . 769 ton 1621 ton 232 t0n 
Dieselmaskin eri . . . . . . . . 2 X 1400 hkr. 2 X 2000 hkr l X 575 hlu 
:EJiektromotor . . . . . . . . . . 2 X 375 hkr 2 X 2500 hkr l X 580 hkr 
Fart i mars d:1JägG . . . . . 17 Jmop 15,6 knop 9,5 knop 
]ll[ax. fart i uläge . . . . . . 7,6 le no p l 17,5 knop 13 knop 
Aktionsradie i uläg u . . . . 80' m. 4 knop 2.85' m. 6, knop 175' m. 4 knop 
Aktionsradie i marschläge 7400' m. 10 knop 15500' m.10 knop \2800' m. f: knop 

Pla nerat byggnadS}JI.·o. -... 1 

gram, antal . . . . . 659 233 -
Reali serat program april 

1945, antal . . · · · · · · · · 1 659 80 
l 

Hunl er-Killer .. gruppernas nya flygplan. 

Hunlet"j Killer-Laktiken har utvecklats avsevärt sedan 19-li·>. 
Flygptailen utgjordes d<"t av Auenger-Hellcal, som ?pererade 
i rote och spanade optiskt. Man nöjde sig med alt overraska 
ubåtar i murschläge och skada dem medelsl raketer samt 
invänta eskortfarlygens ofta sena ankomst. 

F lygpl nnen av idag, antingen det gäller d~ ~mstb~sera(~e, 
såsor:IJ det amerikanska Neplune och del bnthska ,')hackte
ton , eller de hangarfartygsbaserade, såsom TBtV-lV, .. Gnun
man Guardian Fairctf Gannet och Short Sea Mcw, aro ut
rustade med fL;lländad radar, vari snorkel kan upptäckas på 
lO-tals kilometers avs tånd. De äro vidare beväpnade med 
rHketer , sjunkbomber eller torpeder med <lj upgående bana. 

Vik len och det komplicerade utföra;1 det Då den radar, som 
Inåste m edföras, utgör ett svårt problem för hangarfarly~s
flygel. S~l ,lund a väger Fairey Gmznet och det enmolonga 
Grununan' A.S. tV. 10 ton. 1950-195-1 giordes försök m ed sna
ning/ anfall parvis: en Grwnman "Hunte1·" med radar fö1 
spaning och efter denna en Gnunman "Killer", som vapen
bärare. Hl5S ersattos detta par m ed det tvåmotoriga Grum 
Inan S2 F Sentinel, som i sig förenade båda uppgifterna och 

,_ 
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kun~le baseras på hangarfar tyg lack va re sin Htga la nd 1 • 

h~s l1~het. Det har två piloter (förbättrad optisk u lJ- 1k)lllgs, 
:;panmgs- och en anfallsradar sono-huovs samt lJJ ·t . ' en 

_ . .. ' • ' ' gne t· 1-
(.lelek~or (lY~. A ·D.·). Dess u~forande har dock för l llle d 1 .~ \ 
overg:mg ~~:an lalta h~ngarfartyg till tyngre i Hunter I\. i[[~ 1 S 
gruppen. Sa !1ar skett 1 och med Essex-klassen p å :50.1)()() 1 <' t
som modermscrats och cih:tliit beteckningen C.Y.S. on , 

Eskorlj'arlygens nya u båls jakluupen . 

Nuvarande esk.orlfartyg (freaatter) äro ulrushd. 
, . . l . " f'.. . .. . o :s . . . ' c llled 

squtc s 01 slmrc avsland sam l kratl1aa SJnnkbomb]-.1.1 . . 
l f

. J • b ~, s d l c. 
<e .rans ..:.a eskortJa,gm:n a typ Corse och Surcouj' slul li~L' ll ~i rc; 
beYa]~J.wde n~ed malsokande torpeder -- T.L.K.-to rpcdc r __ 
~om cta .dc J~lt fulll utprovade, komma all helt omdunu ub<lls-
pk llJeyapnmgen. · 

1 9-1~~ samnuu~satles dc försia IIunter/ I\.illcr-grup pnn a ny 
l eskorthangarfartyg (CVE) och 3 D.E.-jrtg<n·e. ::\un1c ra <lll
s~r m~n alt en sådan grupp hör innchtdla 7 jagare. S<l all 
J_wt· I.l~tgr~. Jagare <~etacherats fhr ubåtsjaklanfall, minst ;\ 
atcrswr for hangarfartygels ,skydd. 

Jlelikopler m ed sonar återger llunler-Killer-gmp p<"l dess 
värde. 

Vid Ilunterj Killer-gruppens. första uppträdande, 1 D J:l- U. 
Yar h :.mgarfartygct relalivt långsamgående (15- 17 knop) och 
h?-de _samma fart som eskor tfartygen (D.E.-j agarna ). Lyss
mogsi ar len var obetydligt mindre, 1"1- 15 knop. E n vt:>s ho
mogenitet i fart fanns sålunda inom fö,rhandet och h·llloar
:f:artyge~. ku_~1de ~1ästan alllid håll a sig i skyd~l av "~o~nr
{ronlen . Laget 1 detta avseende fiirsämrades i och lllC d alt 
man tvingades övergå till snabbare hangarfartvg (20- 2-l 
knop för Arromanches och 25- 30 för I~a CFayell~') med bi
behallande av eskortjagamas aselic-fart pf1 14 ku op. 

1 dug har situa tionen åler förb~iltra l s aY följan de skål : 
a) Aselic-farten har ökats genom a lt eskortfartygen för

setts med ny fransk appara tur (D.U.B.A.), varigenom '"sona r
fronten s" lwstigh et hä ltre kan anpassas till h'an~arfnrtyge ls 
far l; ' 

b) eskortfartygens fart (23 knop) ti llåter bättre nnpnss
ll iug av hcvakninosskärm cn i förh[tl lan de till hanrrarfu rlygc l 
i s~mhan d med rlygplansmanövre r ; 
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c) h elikoptern med sonar, ännu mycket snabbare än 
eskortfarlygen, kan inta gynnsamt läge för att skydda han
durfartygeL 
" somu:-helikoplcrn är ett betyddsefullt tillskott. Den möj
Jiggö~· alt hålen i .. skärmen av övervattensfartyg kunna .. st?p
Jas- till och alt gora skyddel av hangarfartyget mera rorhgl. 
hsserligcn är ingen "sonar-front" vattentät, och ubåtarna 
,,isa ständigt prov på alt de kan tränga igenom den, men ju 
ntet "sonarfron len" är sluten och uppbyggd av "fartyg-asdic" 
och "h elikopler-sonar" i kombination, ju svårare blir det att 
komm a igenom. Helikoptern har avgjort ålerslällt Hunter/ 
Killer-gruppens Yi.irdc genom att lämna det skydd, hangar
fartyget saknade. 

r r bå!sjaklhPliko p l rar i amerikanska r l ollan. 
(Typ Sikorsky) 

H elikopter 
l 

I-I04-S 
(utveckling av S - 55) 

Vikt (ton)·----.. :-.. ~

1
----22_0_0_k_g __ _ 

Motor . . . . _ Pratt & vVIhitney 

800 hkr 

Max. hastigh et . .... . 

Marschhastighet . . . . 

Tota lv ikt . . ....... . 

Nyttig militär last .. 

Aktionstid 

90 knop 

75 knop 

3.5 00 kg 

1100 kg 

2 lh timmar 

HSS- I 
(utveckling av S- 58) 

3500 kg 

Whright Cyclone 

1275 / 1525 h kr 

115 knop 

90 knop 

5750 kg 

2350 kg 

3 timmar 

bruk inom amerikans-
1

xnnu under u tprovning ; 

lca, brittiska och kana- avsedd för hangarfartyg, 

densiska flottan (baserad
1
typ CVS (tunga). 

i land elle:- p ä lätta han-

l garfartyg). l 

Helikopterteknik och -la k lik. 
Den tekniska nyhet den tunga helikoptern föt· med sig iir 

att dess sonar, som är fastsatt i en kabel, kan firas ned eller 
hissas upp, medan helikoptern håller sig s tillaslttenclc i luf
ten ll iigra 111.inuter. Apparaten kan si:inkas ned ptt sådant 

G9 
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djup, alt hä.llrc kontakt erhålles med det skikt, vari lth-" t 
dölj er sig. el c11 

Den Laktiska anv~iudniugen av H01-S (jfr tabellen) 
prövades 19;)3 - 5-1 p[t amerikanska Atlantic Flecl's Hu nt Ll ~-
1'-illet"-grupp, särskilt ombord p:'l eskorthnngarfa rlygcL ~
cily, senare Siboney och vid Pacific Fleet ombord ]>~t n~ l

d_ova. Efter dessa försök konstaterades följand e fiirhLi;:~ 
r mg ar. 

minskning av den lid, som erfordras för alt få fram kon_ 
plcllcrande spaningsmedel till pin lsen för en "sonarkonlHkL;' 
som etablerats av flygplan, ' 

J ä ttarc idenlif i e ring av kon tak len, 
slön·e uthållighet ifråga om alt. oidnwklhdlla bmluk lc·

1 
bättre m.öjlighet alt dlerla en födarad kontakt pa gnu:cl 

av helikopterns större hastighet i förhållande till fartyg. 
Sonar-helikoptern typ HOL!-S utnyttjas på så säll al l so

narapparaturen sänkes ned "språngvis" från punkl lill p unkt, 
vilket hältre passar för uppträdande i bevakningsskärm än 
för sökning. Den kan dock icke ersätta det radarförse dda , 
flygplanel och ej h~ller ulföra de aselicförsedda eskortfar
tygen~ arbete. Då fartygsbevakningens skärmar i sjäh·a ver
ket aldrig kunna bli helt täta, är wnar-helikoptcrn fra m
förallt avsedd att förbättra dessa. 

ö-vervattensfartygens ''sonarfront" kan alllså komplc llr
ras med helikoptrar, vars, marschhastighet är omkring .)0 
knop. Della gör rlet miijligl att täcka mellanrummen och till 
försäkra kontinuitet i skärmen, varigenom hangarfartygels 
skydd förbäUras. Med tyngre helikoptrar, bevi=ipnadc med 
raketer, erh[\llas enheter, som kunna användas både för sök
ning och anfall. 

!\an llunler-l\illcr-gnzppcn OJ)(' rera i niirhelrn av fie ni/iq 
kust? 

I vad mtm kan Hnntcrj Killer-gruppcns använd ning på 
ub~.tarnas förflyltninf!svägar utstriickas till närheten av mot~ 
ståndarens baser med hänsYn tiH hotet fdm fientligt flyg! 
Delta blir j u all t talrikare ·och mera dödande, .i u J~ ii ru Hll'e 
hans kuslei· en sådan grupp uppträder. Härvid for dras : 

l) stöd av en far l~ra:sbascrad jaktplansstyrka m ed höga 
prcslnnda för HunterjKiller-gruppens. kydd; 
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2) 8lt Hu n ler/ Killer-gruppen av s l å r f rå n att trä~1ga in i 
de farli~aslc områdena, utan anförtror dcl!D. åt specwlutrns-
tade ubatnr. ~. 

Den bästa lösningen vore alt låta Ilunlcrj h.lllcr-gruppcn 
.' tfölj as både av tunga kryssare och hangarfartyg med jakt
f]ygpbn. Della förutsätter tydligen i sin lur en ökning ay 
311 tiuhi'tlseskorlen för dcr::1.s skydcl. Denna lös~~ing har måsl 
överges efter tillkomsten av reaflygplan med hoga presland~1 , 
vilka icke kunna baseras på lätla ulan fordra tunga hangar
far tyg. Därför planerar amerikanska fiollan att samman -
sätta vi~su av sina Jiunlerj Killcr-grupper kring ett ombyggt 
tungt hangarfartyg, typ Essex på 30.000 ton. Dessa CVS (Cm·
rier \'c~scl-S) la ledigt ombord jaktplan med ökade prest
an da , sösom Banshees och Cougars för luflfiirsvar samtidigt 
med t v~uno toriga ubå lsj aktflygplan och lunga helikoptrar. 

C. V. E . Mindoro 

lätt hangarfar tyg: lGOOO ton 

20 enmotoriga flygplan typ Grumman l 
Guardian 

eller 

10 ubåts jaktflygplan typ Grumman 
S 2 F. Sentinel 
ingen jakt 

20 ubåtsjaktflygplan typ Grumman 
C. V. S. ESSEX S 2 F. Sentinel 

tungt hangarfartyg: 30000 ton 8 helikoptrar typ H04-S 
20 jaktplan typ Banschee och Cougar 

tbw iindning av eskorlfariyg med luj'tviim i Ilunler-1\.iller
grapperna. 

En fransk lösning tillsvidare beslftr i atl låta IInnler; Kil
ler-gruppen eskorlc~ras av lätta kryssare (DCA) typ Surcou{ 
eller Chatcaureamzlt. Dessa lälta farlyg tjänstgöra sumlidigL 
som luftvärns- och ubålsjaklfarlyg. De kunna alltså ersätt a 
eskorljagama typ Corse inom mindre 'uts,alla områ den i 
europeiska faryalten och Medelhavet. 

"!{il[ er" -ubåten. 

En annan mera radikal lösning är alt icke blollsli:illn Ilun
ler; Killer-gruppen inom det effektiva verkningsområdet fiir 
lllotståndarcus landbaserade flyg, utan i stället överlåta verk-
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samhelen i n~irheten av fiendens baser till specialuba ta l' , 
l . L J l o ll D - .. 1 .. 1 . "I. "I! ' 11 ,_ placei"U( e 1 __ a { Hl . etta ~r c ?n anvmH nmg, ... \.I ('J:''-t1 b ~t-

1arna avses for. De ha relativt hlet tonnage, varfor de k n
111

• 

l~änga nära ~n på kusten, 1samt äro ut:r~stade med go_da P a:~ 
s1va och akl1va hyrofoner. Prototyp ar den amen kan~] ·, 
]{ 1. Xven franska flottan ha sådana under byggnad se <L~;~ 
195.J. 

Användning av ubåtar för ub{llsjakt gav intressa n ta I'C'i> u]_ 

lal under kriget HJJ 1--18. 19 ubåtsförluster av 17X, d v _ 
11 ';;, förorsakades härav. Men vid denna tid gällde det .ink~ 
på ubttl i marschlägc. Under kriget 1939--'15 opercr ndc ub{

1
_ 

tarJul mera s~illan på ytan, och även om anh1l e l fiir!us tel' 
blev n{tgot slörrc (21) sjönk jaktubåtarnas andel till :\,3 '> 
av de totala förlustemu till sjöss (718). 

Genom "Killer"-ubiHcns nya tekniska hjiilpm ed( l ka n 
denna andel mvcket väl komma alt ökas och bli dl :tl h·ar
ligl hot i en c~ framtida konflikt. 

Anj"al! med hangarfartyg mol ubåtsbaser. 

Denna uppgift, son1 det strategiska flyget icke kun d<' ](),;a 
med någon framgfmg under sista kriget, tillkommer nun1cra 
hang<.1rfarlyg med atombombbärande flygplan, som 11<1 slm 
precision i anfall et. 

Cncl cr sista kriget misslyckades i själva Ycrkcl h i) ~~:l i 1fnl -
1en p <t grund av atl ubhlarna förlade ' i bctongbunk er ~. s tun
dom belägna i skydd av maske r i len·ängen, t e .i Brc-; l. Dc 
lunga flygplanen, "Flygande fäs.lningar", Libc ralor- ocl 1 L m
cas lerplau saknade dessutom tillräcklig precision i bomh f~il l
uingcn. Hangarfartygsburna flygplan, som göra nll ack nnfal! 
eller :;;lyra robolprojektilcr, äro bältrc lämpade alt ;w m vc
kcl hcgränsadc mi'd, s8som ingingar till sk yddsrum . Dc l~n 
har verifierats i Korea, där försök gjordes med teJc ..; ly ron 
pro j ck l il er fr[m flvgplan mot en tunnelöppning. . 

För all opcralionrr av dclla slag sknll leda till r c..; ulta l, 
mi\s!e man i v;-~rie fnll komma tillräckligt nära m f11C' 11, <~ch 
hici r för fordras till&>·:'i ng till f'H T-Iunler/T,ill~r-2nmp , solll röJer 
Y~ia framfö r den "Task Force", som nvde]ats för an f ;ll lct. ,.., 

·var/ör hmu;arj"arlyg aro niicluändiga i Huntrr-l{il!N-rtrup
pcnw. 

Alla dc västallierade fJollorna äro numera överen s on1 c]c 
offensiva principerna för nntiubåtskrigets förand e, n1c dnn 
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, iktsskillnader r åder ifråga om ubå tsjaklsslyrkornas, d v s ;f 11terj l\.i1ler-gruppernas sammansällning. SkaU hangarfar-
1,,n ingå eller 'ej 1 Amerikanska och franska flotlan förordar 
t. ~~ ~in dning härav. Brittiska flo l lan synes vara mcJ"a lvek-
11~111. Frans,ka flottan var den första, som gjorde försök på del 
rl;terallierade planet år 1949 med hang~r~arty~et ~1'1'0111(_lH 
cheS unel er övning V r.rily . Den molsatta a~1klsnktnmgen for
ordar HuuiCI'/ lGllcr-wupper ut:m .. hm~gai:f::rrtyg ooch med ut_?
slutande landbaserat flyg. Det skal harfor, som aberopas, ar 
hangarfartygels sårbarhet. 

Gerdemot ub;otlarna kan denna svaghet avhjälpas P ~' l\·å 
sätt: 

om. Hunlerjl\.iller-gruppen opererar ensam p[t förflyttnings
yägarna genom alt undvika att låta de~1 l~_PJ?lräda s_~mlad i 
områden, d~ir ubåtar lokaliserals, ulan lJllfallJgt upplosa den , 
varvid hangurfarlygcl lämnar den i allmänhet långsamm a 
"asdic-flockcn" och sick-sacbn· med hög farl; 

i det fall Hunlerj Killer-gruppcn opererar framför en kon
voj genom all lumgarfartyget införlivas med själva konvo-
jen och drar fördel av dess uhålsjal~Lskydd. ... _ r 

Farhågorna för hangarfartygets sarbarhet for anfall fr.an 
luften äro i ullmänhet överdrivna, utom om dc.t kommer m 
om räckvidd för reaflyg, lämpat för opera tioner på lägst a 
höj d. Det är nödv~1ndig t att skilja mellan aktionsradien .hos 
spaningsflygplan mol ubåtar, vilken .. täcker n~la c.urope1ska 
farvalten och den nrvcket mer bcgransadc radn-Hlden hos 
attackflyg på lägsta l~öjd. Den låg~ höjden reducerar ~vsc
värt aklions,liden. Man måste likaledes r~ikna med del _pkl
paraply nv cgel landbaserat flyg , som hinmas .åt Hunter/ 
Killer-h angarfarlygen, n~ir dc operera i ld1nga farvatten. 

Den j"ran.~ka lösningen. 

Den frrmska l0sningen är en Hunterj l\.iller-gmpp med 
både ombordbaserat och kustbaserat flyg. Det kustbaserade, 
speei8lutrustacle antiubåtsflyget kan icke ersättas av om
hordbaserat. Nepiune- och Lancaster-flygplanens spanings
flygningar ha i första hand till ändamål alt förhindra ubå
tarna alt ulnvttia sin fart i marschläge och tvinga dem all. 
''snorkla" m~d ·6 knop, d v s reducera förflyttningsfarten . 
l andra hand har de till uppgift alt "jaga snorklar" före 
Bunterj E.iller-grnppens ingripande. Det fartygsbaserade 
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l.lbåtsj ~ktflyg, son: t~_llkallas i och med a l t en snorkel . 
~appm ter~~· _ha~ da !~l:d~len av alt förarbetet tir utför t. n) ''
~enom moJhggores k1llmg concentration" mot dc lol·· ~r,_ 
rade ubåtarna. ~dhsc. 

De senaste Hnnter;'Killcr-övningarna, varvid ombord-
1~-~~:tbase~-at fly~ satts in samtidigt, bestyrker värdet ay 

0
_ch 

fm_fog_a ~ve:· ha~ladera. Under en övning i Allanlen, Y<n·i'~t 
llb~lm, uO 1-.ustb~serade och 10 hangarfartygsbasera de fiYrr l 
plun deltog, crholls 6 kontakter vid de försl·t S\' C]) C .. · :-,-

tt 
. d .. , , c • n over 

~ VI slrackt omrade och en enda vid de senare fi" . ·" ]· . J .. J . lt S() d c' 11 1nom en )Cgransat zon omknng hangarfartyget. Men .. 1 l . · t) i f'l · l' ' ' .l\ (C[ us )ascr:H c · ygeb o kontakter voro dock -1 all!{(·)· t· 'l\'l:· .. 
f

.. c ' ll' ,lt•) 
or_ att fartygen skulle kunna utnyllja dem. '' ' 
l1~_de1~ en annan övnin~ nyligen i Medelhavet, d i't li taledes 

-t ubatm samt 12 hangartarlvgsbaserade och 12 ]·tlsl!J " . ·1 fl l . ' •' '- . nSP! <H C 
· . ~·gp a~1 dellogo, erhöll det landbaserade flyget ingen god-
kand 1-.ontak~, med~n d.et ombordbaserade fick ;), Ymav :2 
kunde ulnyltJHS av Jaktfarlygen. 

Dessa siffror bestyrka nödvändigheten av atl a;nii ndn 
k~_1sthascrat f lyg för omr:'\desövcrvakning, men iiYen det 
hattre r~sullalet med ombordbaserat flyg i samverk an med 
farl~·g . 'J rol~ dc !~oda möjligheter, våra baser vid kust en ger 
oss 1 sYnncrnet 1 Medelhavet, är det fel att tro. aH L':Hlhn
·;erat fh~ a; cnsalllt s~ulle ~ara tillräckligt för en effektiv L m1p 
mot liba!ur JnC(l lwg u.lagesfart. 
. Det lu:n· ovisat sig atl hn;,dbascrat antiubåtsflyg kv~11 h:dl its 
l hasen pn grund av dfthga Yädcrlcksförhållandcn i b :s t
handet, medan det ombordbaserade fh·get kunnat oncrc rn 
nlnn sY{Jrigheter ;)0-- GO dist.-min. ute 1:ill sjös~; . · 

Ju o<>nahbare uhttlcn iir i uläge, de/-itO llÖ(l\'ändigar C' iir del 
Hlt halla fast den, efter det a lt snorkeln försvunnit. Fnrl\·gs
l~aseradc flygplan och helikoptrar med sonar ~iir de l J~töi · 
l1gl alt knyla ihop niitet på kor last möjliga lid, medan tiJl .. 
k_allm:de a:. f?rstärkn ing från landbasera t fh·g kräver viss 
II~sfnsl. Harilll kommer atl ombordbaserat flyg kan hål la 
nara kontald med den taktiska ledningen till s.iös.s både fö re 
nndcr och efter flygnimr, vilket är väsentligt för effckli\' 
samverkau flyg- far tyg. Sin tJigen har han1.wrfarh·gels sk vdd 
förstärkts avsevä rt p-cnom den fartvg~ha~eradc · ~onar-heli 
koptems tillkomst och införlivan de n·1~d IIunterj i\.iller-gniP
]JCns bevaknings-skärm . 

Franska flottan har således alltsedan 19-l-9 haft riitl rtll 
uta~1 ,!)e:ssimism lita till använd ning av h angarfartyg i Hun
ter 1 h..1ller-gruppe rn a. 
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)fOIWarfur l yg lir iiucn nudvändiga j'ör jakten på "S!wdowcrs". 
)lan m:\slc betrakta ombordbaserat flyg som nödvändigt 

fÖl' j ak t på "Sl~adowers", d ~ s ~panin~s~~ygJ?.lan, som. sam
nrbeta med ubatar. Det behovs aven saval for konvoJernas 
;]{ydd .som för Hunter/ Killer-gruppens egen säkerhet. 

Krige t 1939-45 ger oss få erfarenheter i delta avseende, 
l)' i ~pril 19_~2 drog Göri_~1g med ~lt penndrag in ~·~riegsma
rines flygforband, varfor de allierade I-Iunterji\.Iller-grup
perna ~rån 1913--44 icke behöv~e beky1~1ra sig om någon 
fara fran luften. Men trots allt fums en mtrcs~ant erfaren
bet angi\.endc med ubå tar samverkande ''Shadowers", näm
]igen Fockc vVulf 200, särskilt avdelade för spaning mot 
konvoj er från Gibraltar, och varav amiral Dönitz anv~ind e 
si,g för al t kunna kon centrera ubåtarna häremot. Inför deras 
aktivitet vftren 19-ll byggde brittiska amiralitetet om del lilla 
f d tyska diesellastfartyget Hannou('[' på 5000 ton till eskorl
hangarfarlyg och försåg det m.ed en plattform, varpå G mne
r1kanska jaktplan typ Grumman Marllf'l och 2 Swordfish 
kunde s larta och landa. Under namnet Audacity införlivades 
den m ed konvojen från Gibraltar i december Hl-11, beslående 
av 33 fartyg, eskorterade av 7 korvetter, 2 "sloops" och ~ 
jagare. Allduci ty spelade en hjältemodig roll. F.1V.200 tord e 
ha di rigerat 0 ub[tlar mot den allierade styrkan. striden blev 
hård och varade i 6 dygn. Två handelsfartyg och jagare 
sänktes . Tv{t F.1V.200 hlevo i sin tur nedkämpade av Marliel
plan och ·l ubåtar sändes i djupet, varav två med hHiln av 
Swordj'ish-pl~m. 1\Tcn amiral Dönitz lyckades raskt sända 
förs tärkning på 3 ub:'Har, varav en torpederade Audacily 
nalletid lliHler sit idens sista dygn . 

Det första eskorlh<111garfartygc t var a:lltså i sj älYa verket 
~([ "an li-Shadower"--fartyg. Del var icke beväpnat för ub[lls-
]akt. Det motsYaradc icke den uppfattning om Hunter / Killer
stridcn. s;'\dan den skulle komma alt u lformas 1943-- 'H, men 
erfarenhelerna av Awlariiy bör icke desto mindre hållas i 
ll1inn et, tY den symboliserar en av de synpunkler på anti
luftkriget. som överförts. på an ti-ubåtskriget. Det är i enlig
het m ed denna grundtanke våra hangarfartyg tyn La Fa?Telle 
Och Arromrmr.hes äro beväpnade både med ubåtsjaktflyg
Plan och jaktplau typ Corwir. 

Våra blivande hangarfartyg på 22000 ton med diagonalt 
?_Ygd~ick skola få reajakt typ Sea-Venom, utrustade både 
or strid mot "Shadowers" och luft fö rsvar av våra sjö
styrkor. 
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Den framtida utveck l ingen av H unter-Killer-gnlp]J I'n. 

l~ommer .~lelikopterns tillkomsot att f?ra. med sig siirskil]. 
helikopterharande fartyg? En saclan losmng kan icke ]:· ( '1 

o ·l -I ' ll" l o l T anl-nas a sH o. 1 os oss ll mnpas <-en pa (en nya . eann 1·-d'A. 
som dels kommer att beväpnas med artilleri, dels kon st 1~ r , 
eras för att taga emot helikoptrar. Men man får icke hvll
några falska förhoppningar om att uteslutande k unna ~sa 
v~inda helikoptrar som vapen i skyddet mot ub[ttarn a. n-

Man.hör ibland säg~s, atl hc}ik_?ptcrn kom~ncr a l t_ on l skapa 
eskortfartygeL Ett sadant pastaende 1ar 1ckc ha ns\n till 
sonar-helikopterns "intermittenta" användning~sätt. Sonar
apparaten kan icke bogseras, ulnn för alt vara effekli\' mås te 
den h ållas nedsänkt på djupet i en viss punkt och se dan 
transporteras till nästa punkt. Denna ' 'hoppande" ~~llY~ind
ning kan icke ge någon kontinuerlig "sonar-front", so m fa llet 
är med en skärm av eskortfartyg, vars hydrofon er me dge 
shindig bevakning. Om en kontinuerlig "wnar-fronf' sk ulle 
upprättas cnhart med hj~11p av helikoptrar, skulle etl ;wse .. 
vbirt antal erfordras, exempelvis 70 he1likoplrar fö r al l er
sätta 'i eskortfartyg. Antalet h clikoplcrbämrc, som sY arar 
hiirctnot skulle bli orimligt .storl. Sonar-helikoptern kan allt
&å blott komplettera eller utgöra en rörlig "vinge" lill far
tygsskärmen; i det he.la ett ni.i(lv~1ndigt tillskott m en icke 
nåqou ersättning. 

Å andra sidan har utvecklingen av asdic för fa rl) g leli 
fram till en eskortjagare på 2000 to;1 med förbättrade cgen
,;kapet·, " [{illern" . En pcrototvn till elt sådant fartvg iir upp
laget i 195G års fransk& flot lbyggnadsprogram . Så(lana far
ty.q ~iro utan tvivel nödvändiga som ledare för de mi ndrr 
eskortfartygen i "sonar-skärmen". Kosinaderna komm a emel
lertid atl reducera antalet farlYg, och dcrns tillkom st k om
mer icke att minska antalet erforderliga eskortfartyg fl\' den 
lyckade Corsf'-i!l!Jen. 

Sanunnnfaltningsvis kan lwlikoptcrhärn rna tillsvid are var
ken ersätta hangarfartyg e.ller eskortfartYg, 'lika lilcl sonl 
"Killc.r"-.iagaren kan ersätta d c mindre eskortfartygen , detta 
antiubf1tskrigets infanteri . 

Jlunler-l\iller-qruppens slnzklur Hlqör förebild j'ör m oderna 
xjöslridskraflcrs sammansiillnin_q. 

Den snorkelförsedda ubåten med hög fart i uläge ~ir i dag 
den mest fruklansvärda fartygs typ, som ing[tr i de m oderna 
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:östr idskrafterna, framförallt geniemol de makle_r, , som be
:}tta h erraväldet på. have1~ - d v s på )' ~an. Ubatcn h~: 
förd elen av att ha djupen l lalla ha,; otlll 1ot!og,~t:dc, de ~l. al 

.o tkomlig för radar och mycket svara lkomllg for l~ndet" ~~-
0'1 ~ b o . • • /Il . o l ')O tenslokalisering. Kampen mot u alarna c: r u .. Mt . zc ag .~ , .. ~ 
·tridskraj'ternas uppgift n~mmer _eU. For~1Lsattnmg?n. i.ot. 
framgång i denna kamp ar, att s]oherrnvaldet utn~.l!Jas 1 
full utsträckning. 

Det mest effektiva medlet i anti;uh[tlsslridcn ulgörc~ .~1Y 
f{unter/ E.iller-gruppcn (sjö- flyg), Jwmplcltcrad med . l\.ll
Jer"-uhå tar. ]),enna offensiva styrka kan opct~cra a~?.l1~1gen 
fra mför konvojer eller utefter snorklande uhatars_ forfl~· tt
ningsvi:igar. HunlerjKiller-grupper~1a kunna nlstracka smn 
operati oner ända Ljll närllC:cn av fiendens ]~as c r. Deras :IPI~
gift är ~1 LL f()rh!ndra ~-llul~~dat:_na UJ~plrada H~om op.er ~llOI1~~ omr[Hi ena och 1110111 ra ckhall for anfall mot tJ a nspoor lc1, d 1 - l 

alt dc fälla minor i kustfarvallen och andra omraden med 
lite t di up. 
Gen~m atl neu tr<ll isera motstånda rens ubåtar mö.i ligglir 

Hunterjl\.iller-gruppen för f lottan all ful~gi.i ·r a s.!na andra 
uppgifter. I själva verket är effcktivile~~n 1 den ~or~b ygga~l
de ub tdsbekämpningcn bestämmande for h:lru ovnga upp
gifter i sjöförsvaret kunna lösas, s:1 som S.]Otransporlcrn~lS 
~äkerhet, ·sji.i-flygstridsl..:rafternas ingripande m ot ma

1
rl_-unal, 

intcrkontiucnlala och amfibieoperationer. Allt <lelta jwnger 
samman med y a rb.uln::Jt. 

Yi dn 1·c böra moderna eskadrar yara sammailS·a.~la .a" 
snabba grupper med 11unter/ Killcr-gruppen som foreblld 
samt nn;futla clt hangarfarhg som körna_ kryssare, en bc·
vakninusskitrm n Y snablw eskortfartyg, helikoptrar o ch Olll·
bordba~eradc ubftts.iaktflygplan, understödda av kustbaserat 
flyg och "Killcr"-ubålar. Flera sådana stri(~_s_g rupp: • -,. son1 
operera spridda, konuna alt kunna un(hu~ro.Ja. ubatsofaran 
frå n haven och till och med anfalla dc f1 en lhga ubatsba
serna, medan den strategiiSka luftoffensive1_1 km~1mer att 
bland sina m å l införliva de byggnadsvarv for uba tar, som 
skola leverera ersältning för förlusterna till sjö·ss. 

Sanuna Hunter/Killer-grupper äro dessutom lämpade för 
spaning efler raidfartyg oc.h a l t inringa snabba lo:vss.are eller 
lill handelsfartyg maskerade raiclfarlyg. Slulhgen .. kunna 
1-iuntcr; Killcr-grupperna ingf1 i försvarsfllgard erna for myc
ket vi~diga konvojer. 
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Till sist anför viceamiral Barjat sanmwnfal!ninusvi~ , 
alla sjöoperationer numera influeras av och alllmc~ kq;~1 dl t 

t t l . o l ., l f f"" . il l ·\ a gruiH a s1g pa (en me1, 1angar artyg orsedda IIll n[c;.· . 
Killer-gruppens taktile -· 

Etf 5 0-årigt men fortfarande 

aktuellt reglemente 
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Av kommendörkapten Y. Rollof och kapten J. af Petersens. 

De t torde ej höra till vanlighelerna i dclla tidevarv, a lt 
ett reglemente är aktuellt efter 50 år. Så är dock fallet med 
1~06 års Bcsiktningsreglemenle, eller mera officiellt "Kungl. 
Marinförvallningens reglemente för anskaffning, tillverkning 
och kontroll af artillcrimatcricl, som. från inhemska verk
städer levereras till staten". gifvct i Stockholm den 31 ma.i 
1906, och undertecknat av dåvarande chefen för marinför
valtningen konleramu·alen C. O. Olsen och kontrasignerat av 
vice häradshövding Chr. \Vestin, som var registrator och 
aktuarie i marin.förvallningen. 

Reglementet har utgjort ett gott stöd ål kontrollanterna 
och d{\ speciellt för de marina kontrollofficerarna i Bofors 
under ~u·ens lopp. Det har utformats så att hcstämmclscrnu 
i ett flert al fall fortfarande har full giltigheL Givelvis finns 
flera dct al.Jmomcnt, som har överlevt sig själva, men clc.·sa 
utgör icke i och för sig en sådan belastning, att de krtiver 
en omarbetning av reglementet. 

I del följande skall n{tgra moment citeras och kommen
teras. Pöljandc moment avser tillfö1·säkra beställaren ge
nomtänkta konstruktioner (§ 2 m om l). 

"Anskaffning af arlillerimalcriel skall, därest den icke ~ir 
föru t bind och profvad, i regel förcg~1s af försiik, hvarigc
nom lämpligheten hos konstruktion, malcriaL m. m. nog
_!(rant profvas, och dc för materielens ~indam~"'lsenlighct er
forderliga cf!cnskapC'I'n a utrön as. 

Dessa försök må ej anses afs-lutade, förrän materielen af
Profva1s j s:'\<lant skick. att nf1gra väsentligare ~in dringar e .1 
Vidare lJchöha utföras." 

Tillämpningen av deUa moment har tydligen varit och ~ir 
fortfarande clt primärt krav vid nvkonstruklioner. Att dd 
sedan finns exempel både på tillfällen då det har och it:k~' 
h_~r t illämpats är en annan sak. För att erhålla en graranli 
for alt en fullv~irclig produkt erhftlles föreskriver reglemcn
let f ullskulcprov. 
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(§ 3 mom J.) 

"Yic~ . aff~ttandc:,t af besl~mmelserna för materielens . 
pro(- ~J~I~ g l)~H~ :asom o all1~1an rege~ .. gä}~a, att den ]>rof,~f
un<_lel 1_ J~loJl~gas~? man hkartade f?rhallandcn, solll dc , lias 
det h\_J_lkao <ren ar afsedel att anvandas. I sådan a f:ll l 11

_; 
dessa torhallanden kunna tänkas afscvärdt variera t'll '. d~ 

.. J _ · .. ' c L ch n~a_n on s ~m·, vmna en storr~ trygghc_~ för J~_wlericlens häl'_ 
ba1he~, bor ocn under profnmgen ulsaltas for de sliirsl <t } 
frcslru_ng~r, som kunna aulagas ifrågakomma under dess ~d
vanclinng ·'. ll-

Lcvcranlörcn lämna:; fria händer i vad de l gäl ler k on. 
slruklionsarbelct i följande stycke: 

(s J. m om J). 

"!fdiga_om si.ille_t för m~_t_e~·iclen~ tillverkning skall lcve ran. 
l<?.ren lam1ws storsta moJliga fnhct. Tekniska anvisni ngar 
r_oran~lc arbe tsmetoderna Hi endast förekomma, d ft Inan' eJ 
lamplJgcu genom pröfning k a n förvissa sig om att malericlc1~ 
har dc önskud c egenskaperna ." 

/\. andra sidan frånsäger sig marinfiirvallninacn icke sistfl 
ordet genom följande J;1omc;1l: " 

(§ -L mom 2.) 
''Tillverkningen skall utföras så, alt i kontraktet fii rc sl, rifnfl 
fordringar noggrant uppfyllas. och materielen, änskö nt icke 
i hvarje fall särskilda bestämme-lser därom skulle va r a i kon
lrak!ct angifna, hlifver af fullgod och för ändnmåle t liimplig 
beskaffenhet." 

Ett monment (§ el mom 7) som är i all;-a högst a grad 
aktuellt i modern kontroll är följande: ' ' 
"För all möjliggöra en effektiv kontr oll bör tillv crkniiH(en 
med hiinsyn därtill ordnas. För den skull är Icvc r ~m!ö~en 
~kyldif{ ?tl lämna kontrollanten alla dc upplysningar r örande 
InalennJels hcskaffcnhcl dess behandling arbc,tsm e loder o. 
d., som denne kan finna' erforderliga. H~;l; skall äfv cn i god 
l.id uud('JT~illa kontrollanten då konlrollförr~itlningcn k::tll 
aga l'lllll." 

Detta moment Yisar, alt man även i forna tider v il le ha 
fullsl~indig information, vilket är en av den morlern<l k vali
lelskontroUens grundprinciper. Detta framgår även av del 
cflerfölj ande m omen t et där det framhålles' : "Kontrollanten 
best ä m mer på hvilke t ur h e bis tadium koutro~lförr~tl l ning 
skall u Iföras." 
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'f eJlla t å lerkommer även i e ll bihang till besiktningsregle-
11e11te-t, "Kungl. Marinförvaltningens instruktion för konlrol
;al1t, som förordnats kontrollera beställd artillerim_ateriel." 
diil' föl:jade m~mcnt framhäver betydelsen av fullständig in
sYll i hllvcrknmgen: 
••Kontrollanten skall vara den kontraherande mynriigh e len" 
representant hos leverantören och i egenskap hbiraf i ulll, som 
rör kontraherade leveranser och. härm ed sammanhängande 
förhållanden, bevaka myndighe tens intressen. Kontrollanten 
skall städse med uppmärksamhet följa tillverkningen under 
all a siadier och tillse, att arbetet bedrifves så, att kontrak
tets föreskrifler till alla delar efterkommas. Därest kontrol
lanten finner , alt arbelcl ej hedrifve~<; på elt ändamåls
enligt och för l e veransen~ fullgörande i rätt lic! nöj aktigt säti., 
skull han hos leverantören göra ~krifllig framställning till 
rättelses vinnande och om sådan framställning ej •leder till 
afsedel p i'tfölj d, chirom snaras t möjligt g ii ra an m ä l an till den 
kontraherande myndigheten. IntrMfar af olika anlcdnin<IUI' 
uppeh{tll i arbetet skall han tillse, att den därigenom förlo
rad e tiden i möjligaste mån återvinnes. Därest under till
yerkningens g;1ng shdana omständigheter· inträffa, som vä
sen tligen inverka pft leveransens fullgörnndc. skall anmälan 
därom göras till den kontraherande m~'lHlighelen." 

Att kontrolian l ens huvuduppgift ej skall vara att sj ~i h 
uppleta fel11tan snarare avgöra om anm~ilda fel kunna god
Lagas eller skola föranleda kassation framgtn· uv fi))jande 
mo1nenl: 

(§ 4 mom 12) . 
"Innan maleti el framl~igges för konlrollanlcn, skall den 
Yara af leverantören förbesiktigad och riktig befnnnC'n. Fö
refinnes som tolerabla ansedda fel, skall anmälan därom 
i förväg göras till kontrollanten.'' 

Följande moment i den ovan angivna kontrollantins.Lruk
t~onen kan verka något Cdderdomligt men får tillskrivas då
lJdens dåligu kommunikationer : 
"Kontrollant äger rält att aflägsna sig från tjänstgöringsor
ten under högst tre dagar dock under villkor, att ti än stens 
fordringar ej C1sidosällas. Den, som därundC'r upprätthåller 
kontroll ;:mlens befattning, tillkommer sådan rätt endast på 
gr·und af förh tdlandcn, som gälla såsom laga förfall." 

I J.::ontrollanlinslruklionen anges vidare (mom 5): 
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"Kontrollant skall vara mellanhand mellan den kon tr ·1]
1 ' cr·1 dc u~yndigheten och leverantön~n. Alla meddelanden lllell 11-

d~ bada kontrahent.~rna~ som .ga genOI~~ kont~ollanten, sko~ 
afo denna ut~n dr?Jsmal befordras. ofvcr frams tällnin t1 

fran leverantoren till den kontraherande myndigheten sl~~r 
kontrollanten afgifva !·tt:and~, angifvandc .. dc omstiindigl~~: 
ter, som kunua vara af VIkt v1d sakens bedomandc, j~imtc , · 
e~en åsikt. Då med?.elanden, hvi~~{a kunna haf':a infl~· tans~~ 
pa lever~nsen, delg~fvas. Jcvera1~toren, sk~~l sknflligt erkän
nande affordras; liknande erkannande Janmas af kon t r 1 lanten ä sådant meddelande från leverantören." 

0
-

Tillämpningen av detta moment är av största vikt för .11 , 
~eställm·cn sl<all få en allsidig information om de aktuell~ 
aren denn. 

Den nya materiel som den moderna telmiken ger upp
hov till ställer ständigt nya krav plt detaljkontrollhestii m
melser. Ett reglemente av ifrågavarande s~lag kan inte och 
skall därför inte innehålla dylika bestämmelser. Det som 
man måste beundra, är just författarens förmåga att fimcra 
de "'eviga" synpunkterna på kontrolltj~insten. Denna förm[1 ~a 
har Inöjliggjort att reglementet har fått uppleva hah-sek~l
j ubileum med möjlighet till atl få ytterligare fn· p å nackrn. 
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Vem var Adolf Hitler? 

.... Prov i nutidsorientering vid bataljon Sparre -

Av löjtnant L. FORSMAN. 

I februarinumret 1952 av denna tidskrift fanns en uppsats 
införd, som avhandlade ett prov i nutidsorientering vid då
varande FlvplS och KSS. Avsikten med den undersökningen 
var förutom att fastställa graden av kunskaper, att påvisa en 
eventuell korrelation mellan skolunderbyggnad och nutids
orientering. För att möjliggöra denna undersökning prövades 
samtidigt 59 värnpliktiga vid FlvplS och 59 värnpliktiga lä
kare, tandläkare, ingen j öre r och tekniker vid KSS. Genom 
regressionsberäkningar kunde ett tydligt och ingalunda ovän
tat samband påvisas mellan skolunderbyggnad och nutids
orientering. Detta gällde inte bara mellan dc båda stora grup
perna utan även inom dessa, där ytterligare uppdelningar 
efter skolunclerhyggnadcn gjordes. Korrelationen kunde anses 
tillfredsställande styrkt, men undersökningen led av den svag
heten att provgruppcrnn var alltför små för att vara tillräck
lig t r epresen ta t i va. 

Sonunaren 1956 företogs en undersökning av motsvnrandc 
karaktär vid bataljon Sparre i Karlskrona. Avsikten vnr nu 
att få ett underlag för en bedömning av dc värnpliktigns all
männa kunskaper i dessa frågor. Samtidigt ville man även 
konstatera en tänkbar korrelation mellan bostadsortens typ 
och den värnpliktiges nutidsorientering. För att möjliggöra 
detta hänfördes dc prövade till "tätort" eller "landsbygd". I 
provet definierades begreppet tätort som "städer och större 
stadsliknande samhällen (har som regel minst realskola)" 
och lnndsbygd som "1nindre snmhällcn och ren landsbygd". 
Dessa definitioner är självfallet ej fullständigt klara men 
noggrannare preciseringar skulle ytterligare kOinpliccra un
dersökningen och troligen ej förändra dess resultat i nämn
Värd utsträckning. Vad som däremot kan diskuteras är om en 
lindersökning av detta slag - tätort j ämförcl med landsbygd 
-- är av något värde i och för sig. Beror nutidsorienteringen 
av i vilken samhällstyp man lever? Är det inte snarare så, att 
det är skolunderbyggnaden, som är det väsentliga och inte 
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antalet våningar i det hus man hor i ? Tätorten erbjuder 
80 1 

regel bättre fortbildningsmöjlighcter, vilket f. ö. r edan a 1~~ tytts i definitionen. och d~irmed har vi strängt t_agct fört till
baka problemet bll detsamma som upptogs 1 uppsatsen . 
f~brua~_inumret 1952. Inte desto mindre o kan det va~·a ny et~ 
visst varde __ a_t~ renodlat betrakta _dc. bad~ b~sta~lsf?nnernu 
och d;ras mo.]hg~1etc1~ (cha~1serna h~_l fortbild_Im!g mralmade) 
att paverka nuhdsoncntermgen. For att 19;)2 ars undersök
ning bekräftade den sannolika korrelationen m ellan skol un
derbyggnad och nutidsorientering är ju därmed ingnlu ndu 
sagt, att det är det enda existerande sambandet. Tvb1rtom, det 
finns många andra, varav bostadsortens typ ä r ett. Det är 
mycket som talar för att tätorten som sådan genom sitt stö n-c 
antal integrerande sociala funktioner har bättre mö.ilighC't alt 
påverka nu tidsorienteringen än landsbygden och dä rför kan 
det anses motiverat att uppdela de prövade i tätor-t och 
landsbygdsgrupper. Det bästa och sbikraste r esulta tet hade 
givetvis crntHts om man samtidigt med denna uppdeln ing 
hade indelat de värnpliktiga efter skolunderbyggna d och be
traktat resultaten parallellt. Detta hade emellertid gjort un
dersökningen betydligt mera svårbearbetad. 

endersökningen genomfördes den 13/8 1956 och förelades 
sammanlagt 805 värnpliktiga. 

Ctav dessa var 
19 (2,4 %) vid bataljonen tjänstgörande kadetter, 
693 (86,0 %) värnpliktiga uttagna till undcrbefålsu thild

ning samt 
93 (11,6 % ) våmpliktiga ej uttagna till lmderbefälsu thild

ning. 
Om vi tillsvidare bortser från kadcttgruppcn, kan vi kons

tatera, att 86,0 % (dc nbcfuttagna) av de prövade har högre 
intelligenskvot och därför sannolikt biven båttre nntidsorie~l
tering (jämför 1952 års undersökning) än ett ~1rsgcnomsn1,tt 
värnpliktiga, medan 11,6 % sannolikt av samma skäl har nn
got sånn·e resultat än detta årsgenomsnitt Det är dårfö r icke 
lämpligt att sammanföra dessa grupper till en helh et. Det 
skulle innebåra, att man fick ett resultat, som_ varken var re
presentativt för flottans vårnpliktiga eller för de uncl erhcfiils
ulla~na ulan E'lldast för denna iulikontigent vbirnpliktiga och 
värdet av undersökningen simlie följaktligen bli m ycket be
gränsat. Tar man däremot och enbart betraktar de undc rhc
i"älsuttagna (69:3 st) som provgrupp, får mai1 ett rcsultaf.,s011)

1 

kan anses vara representativt. Provgruppens storlek (ml. l st 
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.. . fullt tillfredsställande för att ge ett rä~~visande utslag. K~~ 
~1~ttgruppen (kd) och de icke m~?erbefalsuttag~a (oh) hor 
n nvändas som kontrollgrupper for att styrka provgruppen~ 
~ sultat. Den ena av kontrollgrupper~~a ~ kd ~ har med stor 
,e nolikhet högre intelligenskvot an provgru_1:>pen och den 
~a~ra ~ oh ~ har lägre intelligenskvot an prov,grup~
'111 och därför bör dessa gruppers resultat sla pa 
P~~a sidor 0111 provgruppens för att styrka dennas 
~=presentativitet. Gör de det, ,får provgruppens re_sul-

t anses som säkert med tanke pa dess storlek o_ch k?nholl
t~·uppernas "ingaffling". Detta kommer nedan visa s1g __ var~ 
fallet på några få undantag när. Kontrollgn1~perna bor_J2a 
a ·und av sin begränsade storlek (19 resp 93) Icke betraktas 
~~parat. Kadetterna har ej h~nförts till tätort ?ch landsbygd 
dels på orund av gruppens litenhet och dels pa grund av att 
tslag i ~!etta avseende ej år att vånta bland studenter. Ob
~ruppen är för liten för att uppdelni_ngen skall kunn:: ge ett 
tillfredsställande utslag men redovisas tro~~ d~~ta .. for_ ft~.ll
ständighetens skull. Något större avseende bor darfor eJ fas
tas vid dess resultat. 

GO 
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Provgruppen har fördelat sig på följande sätt: 

71.4 % 

28,6% 

TÄTORT lANDSBYGO 

495 st 198 st 

UBEF UTTA6NA FIG 1 

Oh-gruppen fördelade sig med 70 st (75,3 9c ) på täto• t och 
23 st (24,7 %) på landsbygd. 

Enligt de för rättningen angivna grunderna var 40 poäng 
det högsta resultat, som kunde uppnås. De tre gruppernas me
delpoäng framgår av fig 2. 

25,6p. 

KD UBEF I(KE UBEF 

MED ElPOÄN& FIG 2. 
Merlelproccnten riktiga svar för de tre grupperna fram 

går av fig 3. 

68_,8% 

KD U6EF OB 
t1 {DHPROCENT RIKTIGA SVAR fl63. 
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Dc siffror, som visats i fig 2 och 3 styrker provgruppens . 
prcscntativitct enligt det nyss förda resonemanget. le-

P å grund av det stora antalet prövade har skrivn in . 
m ås t higgas upp så alt den blivit relativt lätt att rä lta. D:~ln 
har inneburit att elen som regel lämnat alternativa sva r 

0 
{' 

de prövade endast haft att utmärka rätt svar. F ör alt i v~ 1 

m~m undvika att n t'tgra som ej känt rätt svar av en slunss 
skulle kunna ange de tta har "vet ej" -alterna tivet inför ts f~~ 
att k analisera dessa. 

Skrivningen komm er nu att redovisas fråga för fd ga mc 1 
r?sulta~ an~.~vna i procent. Frågorna och resultate1~ har \ 
v1ssa fall forsetts m ed kommentarer. I sammanställn ingen 
har följande förkortningar använts: 

Kd kade tter 

Ubef värnpliktiga uttagna till underbefälsu tbild
ning 

Ob värnpliktiga e} uttagna till underhcfiilsut
hildning 

tät tätort 
land - landsbygd 

1. Vilket eller vilka av följande politiska partier bilda r i 
dag vår regcdng? 

Vet ej 

Folkpartiet 
Socialdemokratern a 
Kommunisterna 
Socialliberale ma 
Högern 
De radikala 
Bondeförbundet 

Rätt svar ( % ) 

K d Ubef O b 

57,9 19,2 16, l 

U be f 
tät 

17,6 

Ubef 
land 

23,2 

Oh 
tät 

18,6 

O b 
land 

- -
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g11dast socialdemokratisk regering (% ) 

l 
Ubef 

l 
O b 

l 
U be f 

l 
U be f 

l 
O b 

l 
O b 

I< d tät land tät land 

42,1 
l 

44,7 
l 

30,1 
l 

47,1 
l 

38,9 
l 

28,6 
l 

34,8 

l 
1----

samlingsregering med minst tre partier (%) 

I< d 
l 

Ubef 
l 

O b 
l 

Ubef 

l 
U be f 

l 
O b 

l 
O b l 

tät land tät land 

-
l l l l l l l 

o 31,6 36,6 31,5 31,8 31 ,4 52,2 

Enbart borgerligt eller borgerlig.a partier (Bondcförhundet 
räknas som borgerligt) 

l K d 
l 

Ubef 
l 

O b 
l 

Ubef 

l 
Ubef 

l 
O b 

l 
O b l 

tät land tät land 

o 
l 

o 
l 

9,7 
l 

o 
l 

o 
l 

7,1 
l 

17,9 

Det m ås te anses anmärkningsvärt, att endast 19,7 % ubef 
och 16,1 % ob vet hur vår regering är sammansatt. Det är be
tydligt fler, som tror, att vi har en rent socialdemokratisk re
gering eller en samlingsregering m ed minst tre partier än som 
vet dess rätta sammansättning. Det är även värt att påpeka, 
att tätorten har sämre resultat än landsbygden på denna frå
ga. Kan det kanske bero av att det andra partiet i regeringen 
är ett utprägla t landsbygdsparti? Kadetternas dåliga rcsulta t 
förtjän a r även att påpekas. 

. 2. Vilken av följ ande siffror anger rätta antalet ledamöter 
l vår r egering ? 

16 
76 

150 
230 
Vet ej 

,_ 
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Rätt svar (% ) 

Ubef U be f ~ K d Ubef O b Ob Ob 
tät land tät land 

89,5 36,8 40,8 37,2 35,9 47,1 l 21,7 
l 

-------
Antal som svarat 150 eller 230 ( % ) 

K d U be f O b Ubef Ubef O b O b 
tät land tät land 

10,5 29,1 18,0 

. Denna fräf?l var a.:'se?d att vara en kontrollfråga pä den ti
~h~~re. ~et huns namhg~n flera .värnpliktiga, som ej kan 
skilJ a p a begrer~pen regermg och nksdag och därför anger ett 
stor~ antal partier, som representerade i regerinaen. Gl'nom 
att l denna fräga utmärka antalet ledamöter i

0
reoerin aen 

l- '
1 

o Il J t -1 "' "' ' At~nue man .sa a )01'. ue, so~n av denna anledning angf't t för 
1;nanga partier. Det visade s1g emellertid mot förmod an vara 
flen~, ~0[!1 trott pä en flerparti regering än som svarat 1;')0 eller 
230 l fraga 2. Detta var särskilt framträdande i ob-gmppen. 

3. Vem är Dick Helander? 

statsminister 
Inrikesminister 
Känd radiokåsör 
F d biskop 
Sydsvensk gitarrist 
Chef för Välög~trden 
Vet ej 

Rätt svar ( % ) 

K d Ubef O b 

94,7 77,9 67,7 

Ubef 
tät 

78,8 

Ubef 
land 

75,8 

O b 
tät 

65,7 

O b 
la nd 

73,9 

- ,-
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stals- eller inrikesministersvar ( % ) 

K d 
l 

Ubef 
l 

O b 
l 

U be f 

l 
Ubef 

l 
O b 

l 
O b 

tät land tät land 

--
l 

l 
l l l l 

5,3 10,1 9,7 9,7 11 , l 12,8 o 

r denna h·äga avsågs kontrollera hur en händelse, som för-
Jorat sin omedelbara aktualitet, men som varit högaktuell för 
en rela tivt kort tid sedan, stannat i minnet. Tätorten har här 
bättre resultat. Det kan kanske i.iven framhållas att c:a 10 % 
trott, att Dick Helander varit antingen stats- eller inrikesmi-
nister och att en kadett (5,3 % ) gjort sig skyldig till samma 
fel. 

4. V ad betyder förkortnin garna 

FN 
SJ 
KF 
LO 

Fyra rätta svar (% ) 
l 

l 
K d 

l 
Ubcf 

l 
O b 

l 
Ubef 

l 
Ubcf 

l 
O b l O b 

tät land tät l land 

l 
79,0 

l 
54,7 

l 
50,5 

l 
58,9 

l 
43,9 

l 
51,4 

l 
47,8 

l 

Rätt betr FN (% ) 

l 
K d l Ubef l O b l Ubef 

l 
Ubef 

l 
O b 

l 
O b 

l tät land tät land 
l 

l 
100 

l 
81,2 

l 
72,4 

l 
80,0 

l 
84,3 

l 
74,2 

l 
65,2 

Rätt betr LO (% ) 

Kd l Ubef 
l 

O b 
l 

Ubef 
l 

U be f 
l 

O b 
l 

O b l 
tät land tät land - --

89,5 
l 

63,6 
l 

44,1 
l 

78,6 
l 

56,6 
l 

44,2 
l 

43,5 

-

,_ 
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I frågan anges fyra enkla och 1nyckct vanliga förkortniJ 
ar, men endast hälften av de prövade har haft h elt rätt. Fl 
mycket tydligt utslag m ellan landsbygd och tätort erhMles v· ~ 
förkortningen LO, vilket troligen förklaras av att denna or ~c 
nisation är betydligt h årdare anknuten till och talrikare ~a
presenterad i tätorten än landsbygden . c-

5. Är Sverige medlem av Atlantpakten? 

Ja Nej Yet ej 
Svar ( %) 

l l l l 
U be f 

l l 
-U be f K d U be f O b tät land 

Ja o 
l 

14,0 17,2 - -

Nej 100 78,5 72,0 - -

Vet ej o l 7,5 10,8 - -

6. Är Sverige medlem av Förenta Nationerna? 

Ja ~ej Vet ej 
Svar (%) 

l K d 
l 

Ubef 

Ja 100 74,5 

l Nej o 18,8 
Vet ej o 6,7 

l O b 
l 

U be f 

l 
Ubef 

tät land 

65,6 - -
21,5 - -

12,9 - -

O b 

l 
O b 

tät land 

l - -

l 
-

l 
-

- -

l 
O b O b 
tät land 

l 
- -
- -
- - l 

Dessa frågor avser ge en bild av provgruppens uppfa ttning 
om Sveriges internationella å taganden. Fel resp rätt svar för
delar sig ungefärligen likartat på dc båda frågorna. För en 
som gjort motsvarande undersökningar på tidigare yärn
pliktskullar framstår 75 % för riktiga svar som ett go tt resul
tat r elativt dessa tidigare undersökningar. 

7 a . Vad h e ter Englands premiärminister? 

Churchill 
Attlee 
Eden 
Gaitskell 
Elisabeth 
The Swedberg 
Vet ej 

l 

svar (% ) 
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O b 
land r l Kd l Ubef l Ob i ~~~f l ~~df l ~:~ l 

~h-i-11~1 ---5.-3~~ ---~8-.3--~ll --l-9.-4~---~7-.6--TI --~-9-.9-,--l-5.-7~-3-o,-4 
Eden \ 84,2 l 71,5 50,5 73,9 64,3 51,4 4~,9 

1 Elisabeth O O J O , O J O O 

7 b. Vad heter Förenta Staternas färre president? 

Roosevelt 
Truman 
Hoover 
Harriman 
Armstrong 
'Washington 
Vet ej 

Svar (% ) 

l l 
Roosevelt 
Truman 
Washing' 

ton 

K d 

o 
100 

o 

l Ubcf l O b 

6,5 
81,7 

o 

l 
Ubef 

tät 

7,2 
88,2 

0,8 

l 
Ubef 
land 

3,4 
92,4 

3,6 

7,1 
80,1 

o 

O b 
land 

4,3 
86,9 

o 

7 c. Vad heter Förenta staternas nuvarande president? (Sva
ret skulle anges) 

Rätt svar ( %) 

K d tät land tät 
O b 

land l 
Ubef 

l 
Ob 

l 
Ubef '1, Ubef l Ob l 

~--7---+-----+----;--

~, ~~89~,5~~:1 _-_'2_,4 _ _c_l_6_8._8___:1_76,2 l 63, l l 71,4 l 60,9 

7 d. Vad h eter Förenta Nationernas generalsekreterare? 

Bulganin 
Ra o l W allenberg 
Dag Hammarsköld 
Folke Bernadotte 
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Tryggve Lic 
Abraham Lincoln 
Alva :Myrdal 
Vet ej 

Svar ( % ) 

Bulganin 
Raol \Val ~ 

lenberg 

l
. Dag I-l:sköld l 
Folke B:dotte 

Kd Ubcf 

o 

o 
100 
o 

1,4 

0,1 
89,3 
o 

Ob 

2,2 

o 

l 

81,6 

l l' l 

U be f 
tät 

1.1 

o 
90,9 
o l 

U be f 
land 

2,2 

o .s 
85,4 
o l 

Ob l Oh 
tät l land 

2,81 
-

o 

o o 
80,0 86,9 
o o 
~ 

Frågorna avser redovisa provgruppens kännedom 0 111 ak
tuella politiska namn och personer. Det är att m ärka, alt 
Churchill för många fortfarande är brittisk premiärminis lc l', 
vilket inte är lika förvånansvärt som. att det är flera av alla 
kategorier, utom. kadetterna, som vet vad Förenta sta ff' rnas 
förre president heter än som känner den nuvarandes IWtn n! 
Kanske kan denna egendomlighet hänföras till att det i 7 c in
te fanns n ågra alternativa svar att välja n1.ellan, utan att na m
net i stället skulle skrivas direkt. Några lider troligen ä vl n av 
en sorts stavningsskräck för svåra främmande ord. (Ex. i 
denna fråga: Isenhovcr, Ajscnhover, Eisenhaur, Eiscnhoo· 
ver m fl stavningar) . 

8. Tillhör Cypern 

England 
Grekland 
Turkiet 
eller är det en självständig stat'! 
Vet ej? 

Rätt svar ( %) 

K d U be f 

89,5 55,6 

O b 

49,5 

Ubef 
tät 

58,2 

U be f 
land 

49,0 

O b 
tät 

47,1 

O b 
land j 

56,5 l 
~------~-----~------~------~------~----~------

-· 

9. Egypten är i dagarna aktuellt. 
Beror det på s tora översvämningar i N ilen? 
Att en a v pyramiderna har bör j a t rasa? 
Fotbolls-VM 1956? 
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Nationalisering av Suezkanalen? 
T~tgolycka med 203 dödsoffer? 
Att en egyptisk naturvetare upptäckt ett nytt grund
ämne, lämpligt för atombomber? 
Vet ej? 

Rätt suar (%) 

l 
Ubef 

l 
O b l U be f 

l 
U be f O b O b 

K d tät J and tät land 
l l 

l 
100 l 89,2 

l 
82,8 

! 
90,7 

l 
85,4 81,4 86,9 

l --

' Dessa båda frågor har dagsaktuell internationell anknyt
ning och svaren har även, speciellt i fråga 9, varit riktiga i 
stor utsträckning. Att det är färre som känner till Cypern än 
det högaktuella Suez är knappast ägnat att förvåna. 

10. Följ ande personer spelade en framträdande roll under 
det andra världskriget. I vilka läncler var de h emmahörande? 

Adolf Hitler 
Franklin D. Roosevelt 
\ Vinston S. Churchill 
Benito Mussolini 
Harry S. Truman 
Pierre Laval 
Vidkun Quisling 
Josef S ta lin 

Rätt svar ( % ) 

l 
l l 

l 

K d U be f 

Hitler l 100 l 88,2 l 
Roosevelt 100 64,4 

Churchill 100 80,2 

Mussolini 100 57,6 

Truman 100 90,0 

Laval 100 71,3 

Quisling 89,5 41,3 

Stalin 100 96,2 

,_ 

l 
\ 

O b u be[ Ubef 1 O b O b 
t ä t land 1 tät land 

98,9 l 
61 ,3 
86,9 

' 49,5 
86,9 
60,2 
34,4 
95,7 
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Denna fråga avsåg att redovisa, i vilken u tsträckning anu, 
världskrigets mest prominenta personer försvunnit i glömst~ 
för den nya efterkrigsgenerationen. - De prövade är so111 r''1 

gel födda 1.~37_: - Märkli.gt nog är .ä;en i d~nna frå.ga Tn1111 u~; 
den m est valkande, om VI bortser tran Stalm.Att Hitler är obe
kai~t ~ör 12 % är .. säk~_rligen en lika stor överras~ming so1n att 
Qm~~mg .~nd~~-t ar l~an.? av 41 %. L~val har sakerligen fått 
en for hog siffra, darfor att det typiska franska förnam net 
Pierre var m ed i frågan . 

11. Vilke~ år började och slutade de t andra världskrige t? 
(Anm. 194b och 1946 har betraktats som riktiga svar för kri
gets slut.) 

Rätt svar (% ) 

K d U be f O b Ubef Ubef l O b Ob l 
tät land tät land 

Började 94,7 66,8 54,8 69,3 60,6 1 57,1 47,8 
slutade 89,5 72,7 66,7 74,7 67,7 65,7 152,6 

Denna fråga är av liknande karaktär son> den fö rra och 
svaren vittnar knappast om goda historiska samtidskunska
pe~· · Både år 1945 och 1946 har bedömts som riktiga svar för 
knge ts slu t, men de allra flesta har svarat 1945, vilket knap
past var oväntat. Att däremot endast 67 % resp 55 % kunnat 
det välkända årtalet 1939 för krigsöppningen var en neuativ 
överraskning. "Tätorten" har i denna liksom i de tid i':,·a re 
frågorna bättre resultat än " landsbygden". n 

12. Om du ser ordet NATO, vad tänker du då på? 
Atlantpakten 
blåbärssoppa 
svensk tvättnwskin 
Förenta Nationernas organ för flyktinghjälp 
italienskt proffsfotbollsia er . . o 
mgentmg 

Rätt :war ( %) 

K d Ubef O b 

73,6 12,7 10,8 

Ubef 
tät 

14,3 

U be f 
land 

8,6 

O b 
tät 

12,8 4J l 
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szåbärsso p p a (% ) 
..---

l 
U be f Ubef O b O b 

K d Ubef O b tät land tät land - l 

o l ,3 l 2,2 

NATO är ett utpräglat militärpolitiskt begrepp, som knap
past gjort insteg i det allmänna med v.? tand~ t än.~m, vi~l~~t r.~
sultatet tydligt utvisar. Kade tternas vasenthgt hogre siffra ar 
självklar n1ed tanke på ~eras milit~ra ~kol~ing oc~ anmärk
ningsvärt är snarare att mte alla kant till forkortnmgen. 

13. Vad h eter konsumentkooperationens veckotidskrift"? 

!CA-kuriren 
Trivsel 
Året Runt 
Vi 
Vi producenter 
Folket i Bild 
Vet CJ 

Rätt svar ( %) 

K d Ubef O b 

58,8 58,0 58,1 

Ubef 
tät 

59,8 

U be f 
land 

53,5 

O b 
tät 

57,1 

O b 
land 

60,9 

14. Vilken av följande siffror ligger närmast dagsupplagen 
för vår största dagliga morgontidning ? (Dagens Nyheter) 

10.000 
50.000 

100.000 
200.000 
500.000 

1.000.000 
2.000.000 
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Rätt svar (%) 

l Kd l Ubef Ob ~~:(' ~~~t ~~ ~ 
~------~----~----~---,----+---~--~ 
l 11,8 l 24,6 20,+ 23,2 27,2 21,4 17,4 

-l 

Vid tidigare undersökningar har det visat sig, att ti dskrif
ten Vi har varit synnerligen välkänd, vilket på cit sätt iu· na
turligt, eftersom den är den till upplagan största tids k t·i ftcn 
i vårt land. I 1952 års undersökning visade det sig även, att 
detta var den enda fråga, där studenterna hade sämre re
sultat ~l.n de värnpliktiga, vilket troligen har att göra med tid
skriftens spridning i olika socialgrupper. Nägot sådan t sam
band kunde icke påvisas mellan ubef och ob. Oh-grupp ens 
något bättre resultat är för litet för att något skall kunna ut
läsas ur det. Det är även att märka, att felmarginalem a i oh
gruppen blir större än i nbefgruppen p. g. a. skillnaden i 
gruppernas storlek. 

I fr:Jga 14 var det meningen att få en uppfattning om de 
värnpliktigas skattning av en sto1· tidnings mcdc ldags
upplaga . Många svar har fallit på yttervärdena 10.000, ;)0.000 
och 2.000.000, vilka var j c slag av eftertanke borde kunna ute
sluta . Denna fråga är dessutom en av de få, där landsJJygden 
nått ett bättre resultat än tätorten. 

15. Hur stor är jordens totala befolkning? 

100 millioner 
500 » 

1.000 » 

2.500 » 

-L OOO » 

8.000 » 

Rätt svar - 2500 - (%) 

K d Ubef O b 

35,3 30,6 22 ,6 

Ubef 
tät 

32,2 

Ubef 
land 

26,7 

O b O b 
tät land 

20,0 30,4 

Il Ii 891 

svar - 100 eller 500 - (%) 
...... 

l l l 
Ubef 

l 

U be[ O b 

l 
O b l 

l J< d Ubef O b 
l 1--

tät land tät land 

l l l l l 
5,9 

l 
7,7 5,4 - - - -

svar 8000 (%) 

l K d 
l 

Ubcf l O b 
l 

Ubef 
l 

Ubef l O b 

l 

O b 

l 
tät land l tät land 

~-,8--1 
11,8 

l 
23,7 

l 

-

l 

-

l 

-
l 

-

l l l 

Att jordens befolkning inte är 1.000 eller 4.000 millioner hör 
varj c försök till överslag kunna visa. Inte desto mindre är det 
enelast en knapp tre d j e del, som svarat rätt och ganska många 
som ansett dc synnerligen otroliga ytteralternativen 100, 500 
eller 8.001) millioner som_ riktiga. Beträffande kadetterna är 
det troligen mer ett utslag av tankeleda än bristande kunska
per som visas. 

16. Sätt ett kryss i rutan efter de av följ ande påståenelen 
som är riktiga 

a) Madrid är huvudstad i Portugal 
h) London har fler invånare än Rom 
c) Sovjet gränsar till Norge 
d) USA:s huvudstad heter New York 
c) Bonn ligger i Schweiz 
f) Sverige är till ytan större än Canada 

Rätt suar ( % ) 

l 

l K d 
l 

O b 
l 

Ubef 
l 

Ubef 

l 

Ubef 

l 

O b 
l 

O b 
l tät land tät land -

a) JOO 82,9 83,9 83,6 81,3 82,8 86,9 
l b) 941 79,9 67.7 81,4 76,2 62,8 82,6 

c} 70,6 50,3 39,8 49.3 53,0 44,2 26,1 
d) 76,5 70,0 60.2 73,3 62,1 63,0 52,2 
e) 

l 
94,1 76,) 72,0 75,7 77,7 70,0 78,3 

f) 100 92,7 87,1 90,9 92,9 90,0 78,3 

Il 

l• 
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I denna fråga skulle några elementära geografiska kunsl 
per redovisas. Resultatet är i huvudsak gott. Den enda fråo~<l
dät~. resultatet ~~~·it betydligt under ö~riga f~:ågors. n1.ede1vä~.~ 
de ar den betraftande Norges och SovJets grans, vtlkcn fr~trr 
kanske även får betraktas som något svårare. t><l 

17. Sätt ett kryss i rutan efter dc av följ ande p ttsUten<lcJ 
som är riktiga 

1 

a) Den första atombomben sprängdes 1917 
h) Elektrisk motordrift var vanlig vid svenska sttg

vcrk 1860 
c) Sverig~ är det land som per innevånare h a r flest 

motorfordon 
d) Spritkonsumtionen har minskat i Sverige st•dan 
den 1)10 1955 

e) Det var möjligt att lyssna till nyheterna f r ån det 
första världskriget, 1914---1918, i svensk rundra dio. 

Rätt svar ( %) 

Kd l Ubef Ob l Ubef l Ubef l O b O b 
tät land tät !ond 

a) JOO 96,6 91.4 96.3 97,4 88.4 JOO 
b) JOO 93,0 89,2 92,9 93,4 90,0 86,9 
c) 89,5 80,J 65,6 81,6 77,2 65,7 65. 2 
d) JOO 9),6 89,2 92,7 95,9 88,4 91,3 
e) 73,7 66,2 76,3 62,7 72,5 80,0 65,2 

Denna fråga avsåg testa provgruppens elementära tekniska 
kunskaper. Dessa visade sig stå på en högre nivå än som des
sa enkla frågor var lämpade för och därför ger frå<1a 17 ej 
något representativt utslag. o 

18. Hur många dagar omfattar din v~irnplikts tjänstgöri ng? 
(Svaret skulle anges) 
Svar ('F ) 

K d U be f O b 

96,9 96,8 

Ubef Ubef 
tät land 

O b 
tät 

O b 
land 

Rätt~--
Fel 3. l 3,2 
--~------~-----~------~----~------~----~------
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Bär är endast att konstatera att dc värnpliktiga är väl med
vetna om sin tjänstgörings l ängel. 

Vill man be trakta n~tgra specialgrupper av frågor och sam
J11anställa resultaten av dessa efter de tre grupperna kel, uhef 
och oh, kan man bl a Ht fram följand e beträffand e samh~ills
frågor (fråga 1, 2, -1, 13 och H): 

59,4 "/, 

KO UBEF OB 
HEOllPRO([N T Rlt<..TUiA SVAR VID SAMHÄUS FRÅGOR riG ~ -

Resultatet är pttfallandc d~tligt och skillnaden mellan uhef 
och ob mycket liten. Det redovisade dåliga resultatet överens
stämmer väl m ed erfarenheter från motsvarande tidigare 
undersökningar. 

Betraktar vi enbart dc dagsaktuella frD.goma (fråga 3, 8 
och 9) blir resultatet bättre och skillnaden mellan uhcf och ob 
tydlig. 

61 



94, 7or., 

74,l% 

KO UBH OB 

MEDELPRO([NT RIKTIGA SVAP.. VID DMSAKTUEUA fRÅGOR FIG 5. 
,-

Sammanför man de utrikespolitiska frågmna, och som så
dana har fråga 5, 6 och 7 räkna t s, för mm; ett utslag a\' mot
svarande storleksordning och dessutom en ännu m er m·trkc
rad skillnad mellan uhef och oh. 

95,6 '7. 

70,o'7o 

t<.D UBEF OB 

MEDELPROCENT RIKTIGA SVAR VID UTRIKESPOLITISKA FPÅGOR Fl6 6. 
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De "historiska" frågorna (10, 11 och 17) har iivcn samman
förts och dc uppvisa följ ande resultat: 

95,r% 

73,a% 

KD UBH OB 

MEDELPROC UH RIKTIGA SVAR 1!10 HISTORISKA F RAGOR fl(i 1. 
~ 

En liknande jämförelse vid geografiska frågor (fråga 8, 15 
och 16) ger följand e r esultat: 

82,5'7o 

67,~ '% 

Kl> UBEF OB 

MEOHPROUNT RIKHt,A SVAP. VID bEOG!t.A mu fRÅGO" Fl& 8 . 



896 

Undersökningen har visat, att det existerar ett sambu 
mellan bostadsortens typ och graden av nutidsorienteri

1

11 <l 
Detta samband är emellertid ej lika tydligt som Inclllg, 
sk~!tmderhyggnad och puti\lsori~nteri:r:_g, ~om kons tat<Talk 1 

19~2, men dock fullt pataghgt. Undersokmngen kan aivc t,,s 
. l"" o o d d J '"' lS CJ anu~a nag?~ .. svar pa om et_ta ~amba_n )eror enbart av 

~.en socw~~ Jnl~J on eller om ~et ~r S<~: att. f}era ungdomar från 
latorten far VIdare skolutbJldnmg an fran landsbygden . v· 
nöj er oss här med att endast konstatera resultate t. Sannolil·~ 
är detta heroende av ett stort antal faktorer, som det skti lk 
vara alltför omfattande att redogöra för här. 

Som helhetsintryck kan sägas att provet varit i lättaste la
get för denna värnpliktskategori - underbefälsuttagna _ 
och hade varit bättre lämpat för en oberoendekontingent. Ptt 
grund av provgruppens storlek bör en'lellertid resulta tet kun
na anses som representativt för flottans värnpliktiga undcr
hcfäl. Detta styrkes även av att kontrollgruppernas resultat 
så gott som 100 %-igt slagit på rätt sida om provgruppcn. 

Simlie man önska något för en eventuellt följ ande un der
sökning av liknande karaktär, så är det att man även kunde 
få med några frågor av opinionspejlande karaktär. l\Ien man 
kommer då genast in p tt känsligare områden, och det kan 
med viss rätt hävdas, att det militära ej är den li:im pligastc 
platsen för undersökningar av den karaktären. 
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