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Meddelanden
från
Kungl. Orlogsmanna sällskapet

Nr 6-7/1957
Sammanträdet den 6 november 1957.
(Utdrag ur protokoll)
1. Valdes till hedersledamot statssekreteraren vid Kungl.
Försvarsdepartem entet O. Karleby samt till korresponderande ledamöter expeditionschefen vid Kungl. Försvarsdepartementet K. G. Linden, och herr C. G. A. Franzen.
2. Valdes till arbetande ledamöter
kommendörkapte n 2. gr T. H . Wullf
kommendörkapte n 2. gr A. Berggren
kommendörkapte n 2. gr L. H. Lundberg
m.arindirektör 2. gr C. F. R. Borgenstam
marinläkaren 1. gr A. G. H. Bjurstedt
kommendörkapte n 2. gr O. R. Engdahl
komm.en dörkapten 2. gr G. E. Grandin
kommendörkapte n l. gr B. A. G. H cellund
3. Valdes till föredragande för år 1958 i vetenskapsgrenen
skeppsbyggeri och maskinväsende nyvalde ledamoten Borgenslam med ledamoten Cagnell som suppleant.
4. Valdes till föredragande för år 1958 i vetenskapsgrenen
sj ökrigskonst och sjökrigshistoria ledamoten Engström med
ledamoten Gottfridsson som suppleant.
Karlskrona den 6 november 1957

L. Rudling.
sekreterare.
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H ugtidssamm.a. n trädet d en 15 n o v em ber 1957.

(Sällskape ts 186:e högtidssamm antr äde)
(Utd r ag ur protokoll )

Berätte lse
över

Kungl. Orlogsmannasällskapets verksamhet
l. Till ordförande för nrhets{u'ct 1957~1958 omvaldes hedersledamote n E . Sam ue lson.

2. Till vice or dförande omvaldes ledamolen E. Lindh
3. Utdelades följande tidigm·(' kungjorda belöninga r:
a) Kungl. örlogsmannas~i!lskapcls medalj i silver oc h
penningspris (300 kr) till korresponderande lcd :n1 Ictcn, f d kommendörkaptenen Georg ll.aj'ström fii , n 1·_
tikel i Sällskapets tidsl.;xi ft om "örlogsskeppet \Y· -;a s
tmdeniång 1628".
b) Kung( ö;logsma ruwsä llskapets diplom med he d :mde onmämnnnde och prnningpris (200 kr) till ],a te n
Gerhard Liljebl.ad fö r nrtikcl i S~illskapcts tid s! 'ift
om "KriingningsproLlcmel ur lorpcdsynpunl.;:l".
Ledamoten Hafström avhämtade hel ön ingen person l' •;e n
medan kapten Liljeblad var förhindrad närvara.
L1. Föredrog sekreternren minnesteckningar över avli dnr
hedersledamoten J. Hj. A.stn)m och arhctande lcda molt'll
R . C. A. Grey.
5. Föredrog sekreteraren hcri.itlelsc över Kung!. Öl'h,g:,mmmasällskapets verksnmhet under ~1rbctstn·et 1!)3G- l!J.-1/.
6. Föredrog ledamoten B. Larsson ntdrng Hr av honom L t'fattnd tirsherättelse i vctcnskapsgrC'ncn sjökrigskonst och sjiikrigshistoria "Den v~isttyska flottans haserings problem".
7. Nedlnde Sällskapets avgttende vice ordförande sin h"fattning med anförande över ämnet "Den tekniska uh cc J, _
lingens inverkan pt1 sjöstridskl'afterna".
8. Nedlade Sällskape ts a vgt~cudc ordförande sin hcfaltn ·ng
med anförande över ämnet "Hiksförsvarct åter i sföpskn u" .
Karlskrona den 15 november 19:i7.

L. Rudling.
sekreterare.

under arbetsåret 1956-1957
1. Sällskapet har varit samlat till ett högtidssammanträde
och sj u ordinarie smnm<mtl·i.iden.
2. lilai's:;ammanirädet ~igdc rum i Stockholm ptt Kungl. Sjökri gsskolun, .N~isby slott, i n~irvaro av Sällskapets F?rste Hedei:Sledamot H. K. H. Prins Bertil och med anslutmng av 92
Iecl nmötcl'. Det v ar andra gången sedan 1781 som ett sammanträ de i'dcr iigde rum i hnYtHlstnden, d~ir S~illskapct stifiadC's
1771 .
3. Sällskapets ämbetsmän ha varit:
Ordförande: hcdert>ledamotcn Samuelson;
vice ordförande: ledamoten Lindh;
sckl'C'lcrare: ledamöterna Lind ctj' Hage by och Rudliny.
4. l Be re dnin gsutskottet ha fön1tom S~illskapcts Yicc ordför nndC' och sd~rcterarc ingUt ledamöterna Molander, Nordting och Lindnwrk med ledmnötcrun Scgrcli, \V al/in och Eny
som suppleanter.
5. Intr~i(lcsan förandc j~imlikt stadgama ~ 31 hnr avgivits
av ledamoten Simonsson.
6. Silurrmrdalj jämte en pcnningbc~.iining av JOO ]~t'oi:.or
har tilldelats ledamoten f. d. kommcndorkaptcn G. Hajstrom
för a v honom författnd artikel i maj numret 1957 av Tidskrift
i Sj öY~isendct om " örlogsske ppet \Vasas undergång 1G28'·.
7. Hedrande omnämnonde j~imtc en pcnniHgbeluning av
200 kronor har tilldclnts kapten K. G. !11. Liljeblad för av honom_ författad artikel i fcbnwrinumrct 19:) 7 av Tidskril't i
Sj öväsendet om "Krängningsproblcmct ur torpedsynpl!11kl" .
8. Årsberättelser ha ~wgivits i följande vetcnskapsgrcn~tr:
Hobotvapcn av ledamoten Rosenberg
Torpedväsendet av ledamoten Barcloy
Flygv~iscndct av ledamoten Fogclbcrg
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Organisation och förvaltning av ledamoten Nori ncler
Personal och utbildning av ledamoten Bong
Skcppsbyggeri och maskinväsende av ledamo ten
Cagnell
Sj ökrigskonst och sj ö krigshistoria, som föredra ges i dn g
'
av ledam.oten B. Larsson.
Vid föredragningen av årsberättelserna ha tillfäll e here tts
för officerare och vederlikar utanför Sällskapets kre ts att närvara.
Hemliga delar av ~1 rshcrättclscrna, vilka icke kun na t Lrvckas i Sällskapets Tidskrift, ha därjämte cirkulerat bla nd -ledamöterna.
9. Hedersledamoten Emanuel Högberg höll vid Sällsk ap ets
marssammanträde i Stockholm föredrag om "Handelssj iifartens betydelse för vårt land i fred och orostider".
10. Sällskapets tidskrift har utkommit med sedvanligt ant al nummer.
11. Till ny bibliotekarie samt till huvudredaktö r och ansvarig utgivare av Tidskrift i Sjöväsendet har från den l september 1957 utsetts korresponderande ledamoten Ols en och
till redaktör ledamoten Rollof.
12. Inom Sällskapet ha följ ande förändringar ägt rum
a) Med döden avgått:
Hedersledamoten )!. ström
b) Till h c d e r s l c d a m o t har invalts:
statssekreteraren vid Kungl. Försvarsdepartemen te t
O. Karleby.
c) Till hedersledamöter ha uppflyttats:
Arbetande ledamöterna Blirlberg, Nyman och Oldrlenburg.
d) Till a r b e t a n d e l e d a m ö t e r ha invalts:
Komm.endörkaptcn av 2. gr T. 1Fulff
Kommendörkapten av 2. gr A. Berggren
Kommendörkapten av 2. gr L. H . Lundb erg
Marindirektör av 2. gr C. E. R. Borgenstam
Marinläkare av l . gr A. G. H. Bjurstedt
Kommendörkapten av 2. gr O. R. Engdahl
Kommendörkapten av 2. gr G. E. Grandin
Kommendörkapten av l. gr B. A. G. H edlund
e) Till korr es ponderande ledamöt e r 1H1
invalts:

överingenjör G. V. Wigforss
Byrådirektör G. O. Lundin
Expeditionschefen vid
Kungl Försvarsdeparlemcn etet K. G. Linelen
Herr C. G. A.. Franz en
13. Fö1· närvarande utgöres Sällskapet av
Svenska Förste Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . .
Utländska Förste Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . .
Svensim Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utländsk Hedersledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
därav i aktiv tjänst vid marinen 100
Svenska korrespond erand e ledamöter . . . . . . . . . . . .
Summa

2
2
;)9

1

177
4l
285

14. Den senast invalde ledamoten inn ehar i Sällskap ets forllöpande m.edlemsmatrikcl ordningsummer 813, räknat från
viceamiralen Falkengren med ordningsnummer l den 15 november 1771.
Karlskrona den 15 noven1.bcr 1957.
L. Rudling.
sekreterare.
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Riksförsvaret åter
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stöpsleven

A n j'ijrrmde au Ordf' äratiden i Kungl örlogsmannasällsl,apel
kollleramiral E. Samuelson, uid nedläggande au sill b1Iatt~
ning på Sällska pels Hugtidsdag den 15 november 1rJ;J'f'.
Kungl örlogsmanna S~ilbkapets ändamål är att följ a och
arbeta för utvecklingen av sj ökr igsvetenskap en ävensoJ>J ay
sjöväsendet i allmänhet och därigenom fr~imj a fädern e- la nd ets nytta .
När jag nu nedlägger min befattning har jag att i cnl i• het
med Sällskapets stadgar och för att fullfölja Sällskapets iindamål anledning att frm11lägga några synpunkter i a n :utning till dc nyligen framlagda utredningarna om utfonm :n gen av Sveriges försvar.
Ikn hchandling och den nedvärdering av marinens och
s~irskilt flottans hctydelse, som äg t rum i dessa utredn ingar,
är tyvärr icke n~1gou ny företeelse i försvarsfri'tgan s his! n·ia.
För nU denna gång finna någon m otsvarighet måste m an g [l
till baka ~inda till 1800-talet, då centralförsvarsprincipen l<lg
till grund för v~lrt försvar.
En återblick på historie n om Sveriges försvarsf'dtga UP ier
den långa hedsperioden crte r 181-! erhjndcr i detta sam nl,1!1h ang mycket av inh·essc . ] sin skildring av flottan i förs \ rssystcmct, en översikt av sjöförsvarsfrågans utvecklin g u nder
1800-talct, erinrar amiralen Otto Lybeck om det fortg f1cnd c
förfall i vilke t såv~il h~ir som flotta iråkat u nder 1800- talds
första hälft. "Det v a r en tid a v svaghet, som berodd(' p il s~l
väl en tydlig osäkerhet inför {trhun d rndets m t'lllga mn viilvningar i tekniskt häns eende - förorsakande iht't llandc oc h ofta rent tröstlösa förs varsdis kussioner - , som ock e tt p<.1 sin a
h åll framtr~idan d c tvivel j) <-l Sveriges försvarsfönn. t'to·a
ii' er
n
huvudtaget."
Eflcr 1809 :.1rs samnwnhrott antogs den s. k. centralförs\'a ·sprincipen.
P t't grund av kommunik a tionsm edlen s tilllands utveckl in g,
industrialiseringens utbred ning och det svenska kusth ii ltds
samt Norrlands större binslighet för anfall framstod emellertid d en na princip som alltmer oh å llbar och hörj a(lc diirför
avvecklas under 1880-talct.
~

Centralförsvarsprincipen
om vars innebörd närmare
up plysning kan hän1tas i bl a Nordisk Fm:nilj e~ok :-::- förnc]zade e j att en överskeppning helt horde heJdas hll SJOSS, m~n
som v[tra resurser e j ansågos förslå till en härför erforderlig
flotta m t1stc tillgångarna ~amlas till lands och till fästnin_gsbyggcna vid Vättern . Om den förmenta 01~1öjlighetcn .föl~ Svcri o· e att hålla ett tillräckligt sjövapen utgJorde en pnmar orsal{ till att centralförsvarssystemet tillgreps, så skiftad es härefter uppfa.ttni n&Jen till att .iust befintligheten av detta systein
onödiggjorde dc~1 sjög[tende flottan. ~å så sätt f~1:?rsak a d~
centralförsvarssystemet ett undanskJutande av SJOVapnct 1
den mtm ci detta såsom ett skärgårds- och insjövapen kunde
in passas i systemet. Bland den broschyrflod, ~?m i mitten av
1800-talet uppkom_ för och emot centralforsvarss~~tcmct
m ärk es ett arbete om skä1·crårdsflottan av dåvarande loJtD anten Julius 1\[ankell ("en i~fanteriofficer") , däri han förpa_ssar dc sjögående fartyg, som finnas kvar, till Katt~.gat~ till
skydd för handeln och placernr ~uvud~ua~sm:. av skargardsflottan till Vaxholm, klar att rc hrera m 1 Malarcn. Samme
m an föreslog i en motion ~h 1870, att flottans uppgifter simlic
b eoT~insas till att medverka vid försvaret av Stockholms och
Göteborgs sk~irgårdar samt nnderlätt:: för ~.rm~n att draga
nytta av vt'1ra stora insjöar. Dessa tongangar aro Icke obekanta äv en i senare skeden.
I dc nu frmnlao·da ulredningarna innehär den nya avvägnin gen att flottan~ j ag are och }no tortorpedbåtar praktiskt taPet 'försYinna och kustartilleriet likaledes avsevärt redu ceras.
<>
F rön 1870-talct böriar man komma till större insikt om flottans hctydclse och roll i försvaret och ett ny~aningsp~·?g;am
arb etade sig så småningom frE.ll11, som ledde .hll den S.l ogaoende flotta som under unionsknscn, Balkanknget och de bada
världskrigen spelat sin hetydclscf u.lla roll f~r upprätth~~.~l.an
de av vår alliansfrihet, v[n· neutralitet och var handclss]ofart
samt för export och tillförsel av livsviktiga förnödenheter. ~r
flottan har under samma tid utbrutits och uppbyggts ett sarskilt kustar till eriförsvar till skydd för flo ttans baser, viktigar e hamnar och kuststräckor.
Denna försvarsprincip, som byggde p å att landet skupe
h åll as utanför kriget och kriget utanför landet, har med sma!·r e mo difik ationer sedan dess varit b estående. Ett genomgaend e drag h a r dock varit att sjöförsvaret ständigt h aft att strida för si'n existens, utom vid d c båda världskrigens utbrott
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då J~<arinen skyndsamt tillför d es förstärkningar i fo nn a , 1 .'
de fartyg och befästningar och organisationen utvidga<~sl,[. Så sent s?m ~~.54 accepterade den då framlagda ö B-utr~ <l
n.J::I?en penfei~~!orsvarsta~ken och beho~et av ett effektivt
SJof~rtss~ydd for l a~1de ts Import. Nu tre ar senare fra mhin ,
ett
hll sml utformmng
helt. ändrat förslag·' där det m·,115"gs
...
.
Ina
f ~!'SV~re_t u:ymp~s hii.. en rmg~ del a': J~.ndets _försvar. l\Ia;
1
f1ag~1 sig vilka.. overv~!ganden mom nuhtarlcdmngen som le~-~t hll grund for en sa radikal omfördelning av det milit~ir a
forsvarets komponenter.
.. Histor~en ha~' ben_ägenhet ~tt u p prepa. sig. Ä ven i <la gens
lag~ befmn~ VI os~ I_en . penod av tekmsk utveckling, fo rtskndande md ~1strwhsermg och ökande finansiella bekymmer, som r~lahvt s~tt torde kunna jämföras med 1800-tafcts.
De geografiska betmgelserna för vårt försvarspolitiska lä "c
ku_nna sä_g~s vara i princip desamma då som nu. Men tfli
s~Illnad fra.n denna epok ha vi nu rikliga erfarenheter fd\ n
var _n?utrahte~sv.~ kt under tvenne världskrig och tillgång till
de hdii?are kng;forandes erfa~enheter och slutledningar ifn 1ga
on; kr~gsmat~nelens utvecklmg och verkningsförmåga b[t <le
fran varldskngen och senare lokala krig.
Det nya, som tillkommit, är utvecklingen av atom- och v~i 
tevapnen och de n;ya kraftkällor, som atomkraften erbj ude r,
robo_tvapnen och flygvapne_ts snabba utveckling ifråg a om
hastighet och vapenutrustnmg, ävensom utvecklingen inom
el ek tron tekniken.
Man ~år icke_!örbise, att denna utveckling tillgodogjorts icke
blott pa flygvasendets område utan även för marinens vidkommande, och att endast en grundlia
5 och saklig utrednin ba
ay d e~sa fa~torer kan läggas till grund för en rättvisande bedomnmg. Latt nog kunna eljest vissa faktorer övervärdera s
medan andra, som icke på samma sätt äro framträdand e undervärderas. En glidande bevisföring kan också lätt bliva 'röl.i d~n om konkreta d~1gsul?pg~fter ställas mot framtidsproj ekt,
vilket ger upphov hll missvisande resultat.
l utländska flottor, som icke ha tillgåna till bombsäkra fa r t_r.gs.~unn~ar i baserna, eller disponera sl~ärgårdar för spriel d
forlaggnmg av fartygen, anses det bästa skyddet för f artyg
n_-wt flyg;anfall ':~ra att lämna baserna och gå till sjöss där (!e t
fmns fntt manoverrum och de bästa möjlioheterna fö r fartygens luftv~.rn att ye~'ka. I öB-utredningen ;'ägs, att på grun d
a_v d~ ..allt storre svangheterna att uppträda med örloasfartyg
bli SJOSS med hänsyn till faran från luften flottans v~rksam -
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}let bör inskränkas till vissa kuststräckor och kustbandet sannolikt med tanke p å vårt j aktflygs ringa möjlighet att samverka till sjöss.
.
Emellertid h a r örlogsfartygens luftvärn utvecklats 1 sådan
grad, at.~ en modern j a_l?are av t ex I_Ialland~yp h~r kraftigar e luftvarn p er enhet an vad som fmns krmg nagon annan
ty p av skyddsföremål i landet.
Den tekniska utvecklingen skrider obarmhärtigt fr am. Den
tiden är förgången när vårt landbaserade j aktflyg k unde
skydda vt1ra fartyg till sjöss, - i dagsläget torde verkansområdena för j aktflyget redan krympas till innanför kustlinjen, och den dagen är kanske ej fjärran n är jaktflygets
verkansmöjligheter inskränkas till de egna flygbasernas
skydd. I Storbritannien har man redan tagit konsekvenserna
av denna utveckling och avser avskaffa jaktflyget och övergå
till lv-robotar. örlogsfartyg i USA bcstyckns nu allmänt med
lv-robotar och det ä r en tidsfråga när så k a n ske även för v~l
r a fartvg. I det läget kan man säga, att örlogsfartygen bliva
oberoet;de av jaktskydd och kunna skydda även sjöfarten
mot anfall frän luften.
Man måste för utsätta, att en presumtiv fiendes örlogsfartyg
få r motsvarande kraftiga luftvärn som våra egna ?rlogsfartyg. Anfall mot sådana mål äro dc för det operativa flyget
m est förlustbringande och som därför snabbast påverka det
operativa flygets uthållighet.
Det finns även andra frågor beträffande vårt flygs verkn ingsmöjligheter till sjöss, som vid närmare belysning kunna
peka i annan riktning än öB-utredningens slutsatser. Detta
k onstaterande innebär emellertid på intet sätt någon avsikt
att underskatta flygets stora betydelse och effekt då gynnsamm a förutsättningar föreligga för dess verksamhet- en reservation, som för övrigt måste gälla alla försvarsgrenarna.
Vad transportkapaciteten beträffar kan vid en jämförelse
m ellan luft- och sjötransporter konstateras, att oavsett att
lufttransportkapaciteten absolut taget har ökats, är dess kapacitet i förhållande till sj ätransporter dock ännu endast en
ringa bråkdel. Invasion över havet är därför, och .~wmmer
sannolikt att förbli, det allvarligaste anfallshotet Aven om
införande av atomdrivkraft i flygplanen en gång blir möjlig, varigenom flygplanen skulle bli oberoende av tillförseln
a v de stora kvantiteter flytande bränsle, som nu förutsätter
sj ötransporter med stora tankfartyg, blir flygtransport av
trupp alltid beroende av tillgång på användbara flygplatser
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V~tr!l n1stade . sj~stridskrafter äro ständigt stridshc rl'd d
och vt:rt kus~~rtlllen k?n ino:~? kort .tid sättns in i strid. On~
man liksom oB-utrednmgen faster sårskild vikt vid stor l,
omedelbar krnf~tut~.eckling vid en ~wnflikt finnes därfÖi' ~~7~t
go~~tagba.rt motrv for att nedrusta JUst marinen.
. ~>r!ogsfm~tygen. me~l.~'öra egna förråd och kunna u ppch ~Il a
SIB langa hder till SJOSS. De kunna komplettera sina !'ö 1 ·,J.d
pa ett flert.al 1:latscr p~l v[tr långa kust. Kustartilleri ets iir3Vnrs~.~~l stplt~~: m~? mcst~Hlels skyddade av berg och utn~si·•de
med lo.~T::ld f~n· langre otids V erJ:u;mnhet. :Marinen up pfylk•r s~1lunda uven fordran pa uth a llw:het.
Bc~lömningen av den frnmti~fa utvcckli1wen har allt i<. visa~. s17 vara va~~klig, s~irskilt om den åsyfta~· Eingre tic!ry 1 Hl.
. i~lwa se~!.an flygvapnet pä allvar kom in i bilden har flvg ·ts
l \Tig?stc for~~pr~t hm·e gjort gållandc, att övervattensfn·,:; ·gC~ls t~d;?~:e.l:~rb~ o~~ altflyget lnm<~e över~aga flottnn s '"i>gifte:. ~1 Lu ell~.e1e1 n el fra n andra varldsknget visade att tiden mgalunda mmu var mogen härför, men ntt i stället fl Jttorun genom .~amuerkan med flygvapnet tillfönles ~in större
slagkraft.
,Vid b.edömning av dcs3a erfarenheter hör man också he nkta
'~.!r. de fl~sta ly~kad.e insa.tserna av flyg ti ll sjöss utförd es av
i.ot up~Jgiftcn. sarskilt utbildat och trimmat marinflyg. ö wiga
flyg~u·~~~sk~·aiter svarade för betydligt me1· blygsamma im;at·
ser 1 SJ oknget.
, A~'.~ n ~1.~ir ~!l~~ t;n u ppfanns och efterhand utvecklad es till
Ctt for SJOkn~form~C!l användbart instntmcnt, förutsptt ddcs,
't~tt dc stora orlogsiartygcns epok var tillända. Så bley icke
· a et.
~ Icke heller ?Pådomen efter förs ta världskriget om att uMt Cil spcl~t u t su: roll va r ri klig. Ubåtskriget ho tade även u nde r
n ~1dra va rl?sk n gct dc a llie r ades slutseger, bidrog genom siinkmng av tv a tre d jedelar av (len j apansk a h a ncl elsf'lottan k ra f-
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tigt till Japans besegrande och går nu en y tterligar e effektiviser ing tillmötes genom införande av atomdriften, varigenom
den kont inuerl igt kan uppch ~1lla sig u n der vattn et och framför as med h öga farter. Den förses numera albnänt med mulsökande torpeder och andra moderna vapen. Ä ven Ull1gskju tandc robo t vapen kunna numera föras å ubåtarna och enligt u ppgift kunna robolarna även avfyras från undervattensläge, varför ökade uppgifter komma att kunna påläggas ubåten i sjökriget. Den kan användas f'.åv~ilmo l övervattensfartyg
som mot andra nbiHar, operera i alla slngs väder och är obero ende av styrkeförhållandena i luften.
De nu utförda utredningarna om avv~1gningen mellan försvarsgrcnarnn, som enbart röra sig med vad man kan knlla
fö r "ccntralförsvarsaltcrnativ", hasera sig på en prognos om
utvecklingen till 1960-blcls slut, d i't vårt :försvar eventuellt
sk ulle kunna förses med atomvapen. Att bygga helt på en s~t
långsiktig prognos och räkna med en effekt av vapen, som
än nu i d ag icke äro utexprimcnt cradc eller befintliga, torde
vara mycket vanskligt. Ett even tu ellt införonde av atomvapen
och alomdri\'kruft tillför f ö icke minst marinen eu synuerIigen kr n ftigt utökad effekt, s[! som t ex ifrttga om minor, torped el·, sjörohotnr och kw;trohofar för att icke tala om fm·tygens a k tionsticl till sjöss.
Även om tekniken numera har en tidigare icke upplevd
framstegstakt mttste man dock, utan ntt släppa de framlida
utvecklingsmöjligheterna ur sikte, nogsamt undvika misstaget
att utnn tillräckligt konkret nnderlng rasera organisationer,
som det tagit lång tid , möda och kostunder att uppbygga, och
som en dag, kanske förr än vi nna, komma att behövas i full
utstriickning. Alltjämt ha övcrvattcnsfm·iygen nppgiftcr, som
icke knnnn övertagas varken av undcrvattcns- eller flygstridsk r after men väl underlättas genom rätt avvägd samverkan
m ellan dc olika vapenslagen. l\Lm kan heller inte med tillförsikt sli.ippn dc s. k. konventionella stridsmedlen förrån deras
ersättning är utprövad och visat sig varn praktiskt hrul.;:bar.
D etta ~1r ett vittnesbörd, som historien givit, och som sbikerligen kommer att stå sig även genom dc tider som kommn.
Oavsett vilken kostnadsr am som vårt försvar lwnuner att
bli hänvisat till måste avvägningen försvarsgrenarna emellan göras sådan, att v i få behålla ett bal anser at försvm·.
D en kraf tiga reduktionen av marinens me d verkan såsom
kompone n t i fö r svaret av sjöterritoriet och landet omgivande
h av, som n u ifr~1 g asä tt es, kan icke anses v a ra sa k ligt nw tivc-
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rad oc~. kan .därför, om elen skulle förverkl igas, medför a lor
enser.
konsekv
ra
odesdig
landet
Den stora principi ella frågan är emeller tid nu huru vi l· 1.
skola uppl~_va en åte~·gå_ng till n ågot som mycket påmimH.\.'~ "
de ccr~tral.forsvarsprmciper, som tillämpa des för 100 år se 1. lll
fortfara nd e fasthåll a vid r)l·incir)en catt h c·,t llac 1·1·en<< l<ln
eller
en,
. 1" ..
0
uta~1 . m: }.andct och skydda v~tr sjöfart, m. a. o. ett vcrJ.-]"1.,l
p enfcnfo rsvar.

D en tekniska utveck lingen s inverk an på
sjö strids krafte rna
An{öran de au Kungl. örlogsm anna Sällskap els augåend e
u. ordföra nde uid nedlägg ande au sin befallni ng
(Komme ndören E. Lindh).
En krigsma kt måste ständigt anpassa s efter tekniken s utveckling , m en denna anpassn ing och avvägni ngen n1ellan försvarsgre narnas olika vapen måste grundas på en objektiv
analys.
Det p~tstås i öB-utre dningen , a tt den tekniska utveckli ngen har n1edfört , att flottans värde minskat . I studien sägs sålunda att "luftkri gsmedle ns utveckli ng har gjort möjligh etern a för övervat tensfart yg, särskilt större sådana, att operera i
Östersjö n allt mer osäkra. Uppgift en att bekämp a fienden till
sj öss måste sålunda i högre grad än tidigare åläggas attackflyget, vid behov förstärk t med jaktflyg ". Bakonl. denna bedömnin g synes dock inte ligga någon analys av vad den tekniska utveckli ngen verklige n innebur it för alla tre försvarsgre narna. Svå righeter na för fartygen belyses, såsom CM
påpekat , kraftigt i studien, medan motsvar ande svårigh eter
för arme- och flygstri dskrafte rna har berörts i betydlig t försiktigar e ordalag. Här skall därför som motvikt framläg gas
n ågra synpunk ter på vad den tekniska utveckli ngen innebur it
f ör flottan och då särskilt beträffa nde fartygen s luftförs var.
I hörjan av andra världsk riget hade flyget ett övertag gentemot de större örlogsfa rtygen, vilket även resulter ade i uppmärksa mmade sänknin gar av fartyg. Detta berodde bl. a. på
att antalet lv-pjäse r på örlogsfa rtygen var alltför litet. Scdan
antalet lv-pjäse r ombord ökats, växte dock fartygen s chanser
k raftigt. Som ett exempe l kan nämnas det nyhyggd a slagsk eppet South Dakotas nedskju tning 1942 av 100 japansk a
flygplan på en enda dag med eget luftvärn vari ingick Bofors
40 mm akan m/36. Sedan dess har flygplan ens hastighe ter
ökats avsevär t men nu h ar också de fles ta av våra örlogsfa rtyg Bofors nya 40 mm akan m /48, som har dubbelt så stor eldh astighet som 40 mm ak an m /36 och som dessutom har en
rikthast igh et av in te mindre än 85° per sekund mot 20° för
m j3G. Våra fartyg ha dessutom bl. a. en utmärkt , högeffe ktiv
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:)7-mm apjäs m j50 likaledes konstruerad ::tv Bofors, äve n d c
11
med stor eldhastighet.
Scdan även zonrören införts i fartygsartilleriet i amer ika nsl~.a Stilla H.avsflotta.~l i slL~tct av kriget sänktes icke ett cn dn
stmTe amenkansid orlogsfartyg - med undantag för n u.u·ra
eskortfartyg - av japanska flyget, trots att japanern a ä~""c n
satte in självmordsattacker med det s. k. l{amikaz eflv oc t
T ack vare zonrören har luftv~i rncts träffsannolikhet n{{1~o :
dubblats. Dc svenska zon rören är högeffektiva och har en sii~:_
skild avslörningskoppling, vilken i pri ncip innebä1· en blo cl~c
ring a v in kommande signaler. Dennu b lockering upphävs ·1._.
dopplersignalen från det a nfallan de flygplanet sj älv st ra x
före b ris adögonblick et De fö1·sök, som hittills gjorts att stö 1·; 1
zonröret i hanan, hm· icke lyckats. Zonröreo, som levercr,>s
~~v AB Bofors, har vid försök vis at en f unktionsduglighet a v
mtc mindi·e än 95 procent. Det är därför inte lätt för d t
attackflygplan att komma till anfallsläge med rnketcr elil-r
homher mot så välskyddade punldm[ll som cxempelvi~> Y al"l
j ag are. V [\rt medelsvåra artilleri på j ngm·nu g är dessutom
nu mot helnntomatisering. Som. exempel kan nämnas 12 c 11
aUmfdskanonerna på Ht!lland och SmMand som har en ddlwstighet av över ~10 skott per minut.
Scdan andra världsln·iget har dock framfö r allt eldledning:,instrumentcringarna förbättrats inte minst i svcnslw flot hm.
P~'l vfm:J. mod erna örlogsfartyg installerar vi nu eld l cdniiH.!.'instrmncnieringm·, som genom återstyrning av ccntralsil.:t'(!
automatiskt U1scs eller hålls n:\ mål. Det lönar siu nu därfii ·
nti: öpp nn eld ptl större avst~1·nd än tidigare. Vid ~1nder smJ'mareEl 1957 utförda prov på Kungsholmen i Karbkrona ha;·
v<l.ra nya anläggningar givit mycket goda resultat. Med in forand.et av den automatiserade eldledningen har luftvärnet P~'
våra fartyg hunnit i kapp flygets utveckling.
På stridsfartyg av jngnres storlek finns stm·t utrvnnne fö1·
teleteknisk utrustnin.<:(. lVIoderna örloPsfartvg kan (.lärför a nfalla likn bra under 'inörkcr som under d~{ger. I våra stridsflygplan. får mnn ~'lärcmot cndn st plats med en begränsad
eleldromsk utrustmng. Den flygplanburna :radarn k a n därfÖ!'
lättare störas än den fartygsburna, som kan arbeta pä fle ra
frekvenser, v ilk a samtliga svörligen kan stöTas pä en g[lll g.
~cssntom ~ir möj lighetern a för en flygare att avhjälpa ett f el
1 luften mycket smä, vilket däremot är möjliot ombord pu
el:t örlogsfartyg i en hell: annan utsträckning, särskilt som dc
flesta har servicepersonal med sig.

Även om radm· pä fartygen trots vad jag nyss sndc skulle
störas, hnr fartygen dock andra h j älpmedel för att kunna utnytt.i a sin a vapen natte tid, såsom t. ex. lysrak e ter och lysprojektiler. Till sjöss under mörker och dålig sikt verkar flyget
under a lla förhållan d en sämre än mode r na sji.it'.iridskrd ter.
Detia gäller i synnerhet vid teleteknisk störning.

Ett :mnat problem är nit attackflygets verkansmöjligheter
främs t beror p å tillgången p[t baser, dessas belägenhet och
m öi li&>"h etcr att un dgf1 fiend en s luft- och robotanfalL Redan i
'l to:ån,~s]äaet
fiN1S
för oss vik tiii a va ttcnomrD.den, d it värt
5
..._')'
t:J
a ttackf1yu inte nfu· f ram. Dess v erkansmöjligheter i exempel ..
vis ccntr~~'la östen;j ön hero r till stor del på om stridsledningen
k an ordnas fn1n Pgna större öurruattens/artyg. Talet om att
fl yget har gjort flottan obehövlig är redan i och me<l detta
ved cT'la&~t n 1c11 lc\t rnig gå vidare ocJ1 belysa frflgrn1 OJll er1
att ackflottilj vcddigen kan utföra lika mrmga nppgiftc1· som
en j a~~~n·l'lottilj, vilken e nligt u p p gift kostnr m indre per tu·
än en attackfloHi.li i flygvapnet. För att flygplan skall kunna
få kontakt med fienden med nutidens snabha farter krävs
des:;utom en mycket omfattande nwl'lwrganisation som även
den drnr ~;tol'tl ·kostnader.
L

~

'-:J

J aoare kcn Yerkn s~• vä i vid skydd a v import och kus!sj öfarl.
som ~n o I inv a sionsfar ty.q. En i mm re ho.l' u tövcr artilleri il. ven
en torpedul.rustniilg, s·o;n mH.i.c1~, dc senaste {n·en L'\.tt vbiscntligt öknd p ncstanda genom teletekniska frmnstcg. Dessa torped er, c;om i sjiilva verket ~iro rohotnr, har ockscl. den fördelcil
att d e in te l:::an störas av fien<kn. "HallmHl" och "Smfdnnd"
k ommt: r tl'ien att fl\ sjörobotar, och en uppmärksnmma\l
prcssv i.snir!g av en s ~H.lan ägde rum pt1 Sm åland i föna veck an . Jn garcil har ocJcs:'1 antiubMsvapen med stor ver kan och
frn rnfö r allt loknliscringsorgan med stor känslighet. Flyget
k an d öremot överhuvud inte verka mot uhtllar i u-läge och
me d tmorkel behöver uh numera inte g~l upp till ytan ens för
battcrilaJdning. l\Ian h ö1· observera utt ubåten är en hyperfarlig motsEmdare. Sov j etiska och amerikmska ub;l.tar kan
nu ccks >'l h iira och avfyra robotar även mot landmåL Det s~i
ger sig självt ntt n1.an i d etta läge inte skall avsvära sig det
en da medel man har att oskadliggöra u båtarna. Att vi dessBiom s.i öb n ii. r ~>ynnerligcn bet j ii n ta av ubMar följ er j u antoInatisld. av va d som här sagts om uhtltarnas stora effektivitet.
J agaren och flertalet övervattensfartyg, kan vidare även anvä~;d as som min fartyg, och k an diirvid utlägga såväl off en-
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siva som defensiva mineringar. Fartygen har slutlige n fl' <nnför allt en helt annan stridsuthållighet icin flygplanen.
Man säger alltså på vissa h å ll att den tekniska utv ecklinoc n
har medfört att örlogsfartygen har förlor a t sitt värde, I~ cn
hur är det med jaktflyget, som i samband med Farn horou.crhmäss a n i England i september i tu· hl ev kallat "luftens k;l\:~l l
lcri'''? Vi ser fortfnrande här i Sverige det engel sk a j akiflvgcts insatser mot det tyska homhflyget 19-10 i ett fö rkl:n·at
r;lcimmer, då "s~l m~wga hade si?J. få att ta cka för s[l m yeke t"
~·rm~:rör allt p~t grund av de ~rit.~iska__förstcgci~. i radar. I dag
ar laget ett annat. Jaktens fartoverlagsenhct over dc nyas te
reabombplanen iir ringa och frågan är, hur många bom bplan
j aktplanen hinner få kontakt med. I princip torde m an ku nna räkna med att jakten hinner sätta in endast ett anfall fö r
varje start. Och om bombplanen har atomb01nber så h j~ilp cr
det inte om man stoppar 90 procent av bombplanen och 10
procent kommer igenom.
l\Ian lwn när det gäller vapen tala om trösk r l värden. {·-> pnår vapnet inte ett visst tröskelvärde har d et överhuvu dt:1gct
ingen verkan. Man kan som exempel nämna rikthastighete n
på kanon en. Är d enna alltför låg hinner kanonerna c.i med
fl yg planen. Detta gäller idag 40 mm akan m/36 men .1() .11 m
akan m /48 u ppfyller detta krav s~i kerligen ännu i mån ga ar.
lVIen ett jaktflygplnn, som ej kan komma till slags m ot ett
bombplan, är vårdelöst för sin huvuduppgift.
Alla flyganfall även enstaka bom.bplan måste möta s. Genom bombflygets ökade farter hinner j aktflyget ofta in k gt!
upp utan måste ligga i luften kontinuerligt, vilket krä ver en
stor styrka på grund av jaktplanens alltmer begränsadr aktionstid. Dessutom i:ir flygplan en basberoene/r p tl etl he ll an nat sätt än fartygen och startba norna är sårba ra.
Alla m å l som är geodetiskt inn1ätta komm er att ligga inom
Yår pres umtiva fiendes rohothan o r. Ett fnrtyg icir rörligt iivcn
i basen på ett helt annat sätt än flyget i sina baser och armL'l1S
större förband. Om man antar cH skadeomrfl(ic med 3000 m
radie för en atombomb, så kan en .iagarc med :~5 kno ps far t
v::~ra ur detta område på 3 minuter. Skulle jagaren ligga in01.n
1500 m. från krevadens centrum kan den troligen kl ara 1-ng
och sedan hm· den sprinklinq m ed vars hjälp d~n kan b efria
sig från radioaktivt sönderfall. Vidare lum givetvis lu ftti llförseln till fartyg ets inre tillfälligt stoppas under ett ntombombanfall.

Hur kommer tillkomsten av robotar att inverka på de tre
försvarsgrenarna'? Är det inte jnst det bemannade flyget, som
i första hand kommer att ersättas med robotar?

S L UT ORD.
J a a har här i all korthet försökt visa att en minskning av
flott;n till förmån för d e andra försvarsgrenarna rimmar illa
med det krav på realism, som måste ställas på e.n utrc?ning
om försvarets fortsatta struktur. Ifråga om flygstndskraftern a
h ar icke tillräcklig hänsyn tagits till att j.aktflyget tordc.l~om:
ma att vara helt sysselsatt med att lösa sma huvuduppgifter 1
luftförsvaret och inte dessutom kan deltaga i invasionsförsvaret samt till attackflygels under vissa förhållanden begr~~1sa:
de verkansmöjligheter i försvaret till sjöss. Flyget kan dar eJ
ersätta flottan men är elt utmärkt och nödvändigt komplem ent till denna, vilket också alltid framhällits frän flottan s
sida.
För en ej paktansluten d emokrati, som måste offentligt redovisa sitt försvar är det särskilt farligt att ha ett luckförsvar.
Då kan en eventuell fiende lättare utnyttja våra svagheter.
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Minnesteckningar
Upp lästa vid Kllngl. örlogsmanna.w'illskapets högtidssammanträde den 15 november 1057.

Robert Charles Alan Grey*).
Den 10 novc1nber 1956 avled marindirektören Rob ert Gen·
och därm.ed slöts ett liv, som under många och delvis hn r d;t
~tr fram.gångsrik t arbetat för utveckling och sHirkandc av marinens artilleri va pen.
Robert Grcy föddes i Arvika den 17 augusti 1878 och var
son till förutvarande paymastern vid brittiska flottn n, ,\ ln n
Grcy, och hans svenskfödda maka född Olofson. Grey a vl tdc
ingenjörsexamen i Borås 1899 och efter prnktik vid ett f k ·tnl
mekaniska och elektriska verkshidcr anställdes Grey 190-1 som
konstruktör och kontrollant vid AB Bofors-Gullspån g. lia n
förskaffade sig där ett stort anseende son1 en kunnig och w derhåftig konstruktör och blev snnrt leeinre för bolagets 'll~l
rina konstruktioner. Sålunda var hnn bl. n. huvudkons il '!ktör för F -båtens 28 cm. torn. Genom denna verksamh et i"ick
Grcy en ingående kännedom om fartygsartilleri.
1914 övergick Grey till Svenska stålpressnings AB i O' lfström, då r han som avdelningsingcnj ör bl. ;~. stnrtadc en
pressningsanläggning för tillverkning av granat- och p atronhylsor, vilket hade betydelse för hans senare verksamh et , id
industriens krigsorganisation och vid landets upprustning rn dcr andra världskriget.
191;) anståHeles Grey bland många sökande vid Mari nwrvaltningcn i en nyinrättad befattning som arlilleriinoc n i ör
och chef för artilleriavdelningens ritl~ontor.
a
·
Han blev specialingenjör av 2. graden 1922, av l. gr:Hlf'n
1930 och marindirektör av 1. graden i marinen 1939.
Grey inträdde i reserven 1941 men på grund av den fiirstärkta försvarsberedskapen kvarstod han i t.i i"tnst och fö rordnades 1943 som chef för den nybildade artilleriteknisk a JJyrån. Efter avveckling a v försvarsberedskap en avu-ick Grey
1946 från sin framgångsrika verksamhet vid marin~~1.
Grey kallades till arbetande ledamot av KöS 1929.
Grey innehad e således under 31 år en centrnl befa tt ning
inom marinförvaltningens artilleri a vd el n J· n t:>•
oMan k a n säga att Grey medverkat i alla d e tekniska utyccklingsf a ser som det svenska sj ö- och kustartilleriet gen omg<Ht
*) Minn-esteckningen författad av hedersledamoten Od qvisL
<

<

unde1· denna tidsepok Här skall 11~i.nmns en del av de viktiga s te problem, vid vilkas lösning Greys ingäende kännedom
om kanoner, torn och eldledningsmateriel samt hans sällsynt
tekniska duglighet kommit väl till pass.
Hans första m·helc blev ntt sknpa en fnllånd ad a rtilleriutr ustning för de tre pansar skeppen, vilka under dc kommande
ofr edsåren skulle utgöra kärnan i vårt sjöförsvar.
Scdan torn och kanoner blivit fårdigutprovade fick Grey
gri pa sig nn med utveckling och modernisering av fartygens
eldlcd ningar, vilket utgjorde det l. världskrigets viktigare artille ristiska erfarenheL Första etappen utgjordes av provisoriska detalj instrument, den andra av ccntralriktnnhiggningar
och a n tom a tiskt n rbetnn de cldlcdningsinstrumen tcringar.
En ä1· Sverigeskeppens artilleri icke konstruerats för denna
utrustning, blevo moderniseringsnrbetcna synnedigen omfattande och krävde en omsorgsfull planläggning, som utfördes
un der Greys skickliga ledning. Sjålva arbetena , som huvudsakligen utfördes vid Karlskrona örlogsvarv, hlev högklassiga, varigenom Sverigeskeppens stridsvånlc avsev~il·t ök ade s.
Det f ör varje [tr tilltagande hotet från luften framtvingade
snn bh u tv eckling av luftvårnsartillcriet. stridsfartygen och
kustri~stningarnn hestyckades först med äldre primitiva lvpj ~i ser och efter hand m ed moderna pjäser, u trustade med
efter dt1tida förhölhmden goda eldlednin gsinstrument
För att förbättra flottans närluftvärn uppdrogs åt Grcy att
u ppgönt konstru ktionsprogr am för en handmatad automatkanon byggd på marinens kilmekanism. Vid Bofors utvecklades denna pjäs till prototypen för den berömda 40 nnn ukan.
Ritkontoret vid artilleriavdelningen hade under Greys
skickliga ledning vidare hand om konstruktionsuppgifterna
vid utformningen av artilleriutrustningen på dc fartyg av nya
typ er, som successivt tillfördes flottnn i öknd takt; hela jag::nutvecklingen från Es och Ns till landskapsjagarna Öland
och Cppland, flygplanskryssaren Gotland för att kulminera i
planlåggning och byggnad av kryssnrna Tre Kronor och Göta Lejon med sin högmoderna artilleriutrustning. Hårunder
anspändes artilleriavdelningens r itkon tor till bristningsgrånsen.
R ed an under förs ta världskrigel kopplades Grev in på indu striens krigsorganisation såväl för marinens som fö1· arIl1ens del. Grey insåg tidigt att landets total a krigsindustriresu rs er måste tagas i anspråk för krigsma terieltillver kning vid
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krig främst för att fylla behovet av artilleriamm uniti on . Grcv
gedigna på praktisk erfarenhet grundade kunska pe r koi 1 ~
härvid till sin r ä t t.
Vid upprustningen under andra världskriget fick förs, <~rc t
god nytta av en beredskapsåtgärd , som under Greys n wdvc rkan vidtogs omedelbart efter första världskrigets slut. :\I:trinförvaltningen inköpte då den vid Skultuna nedlagda pressningsanläggninge n för framställning av patronhylsor och !'örlade anläggningen till d[tvarand e artillerideparteme ntet vi d
Karlskrona örlogsvarv. Häriaenom rädd ades d enn a vi kti ho-·l 1
anläggning från försäljning till utlandet. Genom stora bcsriillningar från Bofors kunde hylsverkstadens kapacitet avst'\ iirt
litökas och erfarcnheternn från nnläggningen utn yttjad('S vid
krigsutbrottet för uppru s tning och utökning av d en ti digare
nämnda pressningsanläggn ingen vid Olofström.
Grey var en utpräglad pliktmänniska och arbetsm yra , som
h elt hänga v sig M sina tjänsteu ppgifter. Han var därt ill en
mycket fin och älskvärd man som vann allas aktnin g och
uppskattning. Vid artilleriavdelning en var han det f asta a nkaret, som representerade kontinuiteten, medan hans m ilitiira kamrater inhä mtad e nya impulser under sjökomnwndc
ringar och varvstj tinst. Tack vare Greys många crfaren hde r,
gedigna kunskaper, goda minne och lättillgängligh et hkvo
dc åter snabbt insatta i dc aktuella arbctsproblemcn.
Robert Grey efterlämnar som närmast sörjande m akan
Elisabeth, född Bergner, samt tv å döttrar; Gunvor gift me d
Karl Granfors, verkst. direktör vid Svenska stålpressnings ,\B
i Olofström och Sigrun, maka till rektor Luther Fransso n,
Felingshro, samt barnbarn och barnbarnsbarn .
~.

~

];:.urs och placerades p~t Kungl. Karlslu~na .Kust~rtiller!r cge
J1lente, vilket truppförband han scda.n tJllhorcle a~1da till ..~c11 eralsutnämni~~gen. Kapt en }918, lllaJOr 1931 o~l~ o~er~tel~Jt11ant 1933 utnamnd es och forordnades ~1an .19u::> t1ll ov e1~ te
och chef för Kungl Karlskrona KustartJllcnregcm ente. Darm ed följ d c befattningen som artilleribefälhava re ioKarlsluon~t
Efter att under e tt krävande b eredskapsar ha bestnf·a"stnincr.
n
som tjänsteförrätt.~nde kommeontl a.~lt l·V axdit befattningen
holms fi:islnincr utnämndes och forordnndes Astrom d en l
april 19-11 till generalmajor och chef fö~· K.~~n.gl. Kustnrt~llc
ri et, vilket chefskap tre m å nader scn nre tilliolJd ?V org:uusationsänd rino övernick i inspektörsbefatt ningen. VI<l avgangcn
ur aktiv tjä~1st 19~:~ utni:imndes han till generallö jtnant i mari nen.
Som lö.i lnant genomgick Ås tröm 1911 infanterisk.i utskolan,
varpä följde sjökrigshögskolan s allmänna km~ .. 1912--~1913.
Avbrottet i denna högskolas verksamhet under lorsta v arl<~s
kl'iget torde bidragit till att Åström oscdermera•bocordrndcs 1111
krigshögskolan , där han crhöll .a:gangshclyg tran 1916- 1918
års kurs. Härpå följ de t j i:i nstgonng som re gem entskvarl~r
mästare lill1922 och som adju tant i chefens för kustarti.~~ enct
stab till 1927. Di:i.runder logs Åström i anspråk hl. a. 1or ~.tt
leda det arbet e, vars r esultat hlev 1926 års reglemente fot·
kustartill eriets skolor och övningar. Under ad.i u tantstiden var
han även lärare vid sjökrigshögskolnn . 1927 återvän.dc l~an
till sitt renemente som instruktionsoffice r vid kustart1llencts
un~lcroffic~rsskola den skola för v~H·s tillblivelse han kraftigt
verkat. Stl följde t~·uppt.ii:in stgöring som kompm~ichcf och bataljonschef fram till 1933. De följ ande tv ~t fu·cn mnci;adc han
befattningen som stahschcf i kommendantsstah en 1 Kurisk rona fästning.

Generallöjtnante n Jakob Hjalmar Åström*)
Den 28 april 1957 avled i Stockholm förutvarande in spe ktören för Kungl. Kustartilleriet, generallöjtnanten J akob
Hjaln1ar Åström. Därmed avslutades en framg å ngsrik och
sällsport arbetsfylld levnadsbana.
Åström var född i Cppsala den 22 augusti 1888. Förtil dra ~·
nn voro kronofogd en Per Jakob Åström och Hedvig Lyd Hl
Humble. Efter en med glänsande betyg avlagd studente xa m~n
i Uppsala 1906 antogs han till undcrlöj tnant som etta i sill
*) Minnesteckningen författad av hedersledamoten Nynw n.

A v det l'örut saqda framgår att Åströms tjtinsteförhå llanclen
fram till genen;lsutnämnin gen lwralder.i~erndcs av e1: nvvännino· mellan trupptjänst och stahst.1anst, som gJorde
ho~mn "'s ynnerligen väl skickad för befa Uniong en ~.om. k usta.rtilleriets friimste m~tlsman. På denne maste namhgen h1l
följd av vapnets olikartn.dc uppgifter sl~llas ~t.ora krav :id
utövandet av högsta lcdnmgen av den mangsluftande utbildföreninoen liksom också vid utformandet av de taldiska
.
"'
som b etingas av vapnets särställning inom kngsmnkskrifter,
ten. Om Åströrns stora intresse för nyssnämnd verksamhet
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vittnar också hans författarskap i Svensk kustartilleritid sk rift
och dess efterföljare. Sädana milstolpar i kustartill eri ets li tveckling på utbildningens omr[H'le som 1926 års skolregle 11 L' lltc och görandet av kustartilleriets skjutskola 1941 till en fa st
institution här a hans signatur. Så är även fallet med de n fö rutseende och snabba anpassning av utbildningen, som pakallades av nytillkommen mater iel und er och närmastefte r an dra världskriget. Befälets utbildning genom. krigss pel och
fältövningar var förem[d för hans stora a k tivitet all tifr{lll dc
första kaptensåren. Inspektionsverksamheten bedrev ha n s~t
väl under regementschefs- som inspektörstiden oförtrutet och
m.ed ändmntdet a tt tillrättalägga och ej a tt klandra stän liu t
för ögonen. Hans goda personalminne var h onom därvi d till
stor hjölp.
Åt den utbildning av norska fria styrkor i kustnr li llnit.iänst, som ägde rum i vårt land under andra världskrige ts
sista år, gav Åström sitt fulla stöd. Till stor del var de t ocks{1
hans förtjänst att detta goda samarbete fortsatte 19-t)- 1<J--17
med utbildningen till officer av två ärskurscr norska ka de tter vid vårt kustartilleri och sjökrigsskola. Tacksamheten fra n
norsk sida för detta goda handtag i en brydsmn tid ha r y n·it
stor.

Utmärkande för Aströms befälsföring voro fasihet , vi[il'styrka och r ättvisa. A v sin stabspersonal fordrade han m Yc ket: en föredragande m~1stc vara beredd att så motivern sin a
förslag, att dc stodo sig inför de många frågor och mo targuJncnt, som hans chef med för honom utmärkande vids triidd
kunnande, stor noggrannhet och logisk skärpa fra mförde .
lV~cn mest fodrade Åström av sig själv. Hans arbetsa mh et
VIsste inga gränser. Den som skrivit dessa rader minns fra n
Åströms tid som · regementschef i Karlskrona, hur lam pa n
brann i regementschefens rum i kustartillerikasernen H\.ngt
in på nattens sena timmar. Det var hans okuvliga vilja , som
kmn. honom att övervinna eller i varje fall till fullo behä rska
sviter av den svåra sjukdom han drabbades av under si n iuspcktörslirl.
Åström var en vänsäll mnn och en god och oegen nyttig
människa. Den han en g[mg omfattat med vänskap eller förtroende, kund e förlila sig på hans kraftiga stöd även i lJ EJ sYiider.
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Med GeneraHöj tnar1tcn H j almar Åström. gick en man ul'
tiden, som tjänat sitt fädernesland och sitt vapen n1.ed stor
]Jängivenh el och utmärkt förtjänst.

Åström var i äktenskap förenad med Margit Lisa Åström,
född Christer-Nilsson, som jämte sonen Hans Christer, hovrättsfiskal, stodo som närmast sörj ande vid hans bår.
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Någr a synp unkte r på vårt sjöförsvar
Av ledamot en H. G. U GGLA .

öve.~·.hcfälhavaren. har fn~mlagt den av försva rsm in istet1•
bcg<u da studie n över försvare t~., ll rsbcrcdmng
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Ch~fcn för_ ma:·in cn orcscrv crar sig i väsent liga avseen den
m_?t <?B upplat tnmg. Salun da anser Cl\f sig "unde r inga omstan<h gheter kunna godtag a en ordnin a, som inneh~ir niirmast ?befin tliga möJlig heter att tillgodos~ skydd et av den fi)r
t<:.tal~ors~aret och darme d för nation ens forthcsl~md h elt ni)dvanchg~l II11p01:tsjöfar~en för att inte säga sjöför bindel serna
med vansk apliga natwn cr." Detta beror på att öB O'L"UIHI<tr
sina bedöm anden på att ett framti da krig Htr kort u~1 rc1 ktiiJ
het oc~~ att allt~å S~{y.dd~t av impor ten har mindr e h e tyd ds.c.
De.tta ar ~: ~ turlig_tvi~ 1 h og wad san~viniskt bedöm t. Va d hiin~~-~t o!11 kuget bhr langv angt och v1 salma r tillräc kli o·t skvdd
fo:· ~'ara då livsvik tiga s jöförb indcls cr? Hittill s ha r ;Ila l~rig
blivit mycke t längre än man trott fr ån början !
<

.. Cl\~. ~·~serverar si_~ biven gentem ot fl ygvap nets påståd d n slol~l.. lllOJhgh~t~r a tt overta ga marin ens uppgif ter i försva r et till
S.Joss och l flera a ndra b etydel sefull a avseen den samt ()ycr
n
l~~lvudtaget mot den av öB föresla gna avväg ninucn m dln
forsva rsgr enarna .
<

'"'

Felakt ig sjöstra tegis/,· grund uppj'a ltn ing.
I den m å n en sjöstr a tegisk grund uppfa ttnin g komm er till
tsynes i öB-u tredni ngen, för efaller denna grund ad p~t väs
(flotn
doktri
itär
sjömil
isk
sovjet
på
ej
och
m aktsdo ktrin er
ta n som a rm en s flanks töd) . S j ökrige ts heroen deförh ålla nde
till landkr igförin gen är i grund en det särski ljande beträf fansig
d c Sovjet s och västm aktern as uppfat tning. Det säger
v~1ra
på
plig
tilhim
vara
bör
som
tning,
uppfat
vilken
sj bi.lvt,
fö rhålla nden.
Denna sovjet iska doktri n, som i histori sk tid (utom i ryskj apans ka kriget ), alltid följts av Ryssla nd, tilläm pades konsck vent även under det senast e kriget och den nuvar ande ryska
de
fl ottan bir helt inrikta d på clcsmn ma (utom vad b eträff ar
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Flotta mirale n och d:"war andc marin stnbsc hcfcn IsakoY
sa mman fattar sovjet flottan s verksa mhet under senast e kriget
sålund a:
"Den huvud saklig aste och viktig aste upp giften, som utförts
l
av vår flotta i alla sovjet iska farvat ten har varit att skydd<
ga
fientli
ot
gentem
nker
sjöfla
iska
strateg
s
d en röda armen
landst igning sföreta g och marin a operat ioner och att utföra
att
egna slötar mot fi enden s flanke r och hakre linjer samt
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v[tr
mot
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över
anfall
utföra
att
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utk er genom att m ed jagare , kanon båtar och patrul lhMar
tyska
de
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hcskj
föra en föröda nde flanke rande
flanke rna och dc rumän ska kustba tterier na ."
Vid den 20. partik ongres sen 195ö gjorde förre rysk e förutsvarsm inister n och marsk alken Sjuko v följan de genere lla
hli
att
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till
n
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cr
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Som belysa nde exemp el på hu l' den ryslen flott an uppträ der
i ett innanh av där endast föga marin t motsW nd möter, kan
ref r amh:''dlas operat ionern a i Svarta havet under den tyska
Svarta
i
terna
dskraf
sjöstri
tyska
trätten från Stalin grad. Dc
hav et voro obetyd liga. Ryssa rna kunde därför genom föra ständiga mindr e landst igning sföreta g i tyskar nas rygg och tvinga
d em dels tillbak a, dels att draga ut trupp från den långa fronten genom Ryssla nd för att besätt a Svarta havsku sten bakom
fronte n. Det är beteck nande a tt många av dessa lan dstig-
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Det ar 1o~lathgt~ _?m man starkt betvivlar detta. öB-ntred n ino~
en fr~_mha}lcr s.] alv, alt kommu cJikalioner na med ÖYre . . 'or~
land .::ro langa och s~~rbara samt svåra att skydda, vill-c et k m
medfo~:a.., stora sv~~·Igl~_?tcr för oss beträffand e undcrhidlC' t
m m. J~-~~ ~vagt gransforsv ar av övre Norrland kan rclntiyt
s.nart ~a fol.Jc.~er, .. ~Oill bl~ avgörande för h ela landet. " S~'\. lll \Tl~et storrc skal for att hllgoclosc de bakre förbindelse rna <;ch
f1ankskycld ct. Det är tydligt att ut.an en flotta kan bäde arm ·11
orh flygvapnet bli utmanåurer acle frän Norrland hur stw r
'
'
Boden:; fästning än är!
Bott~nhavc_t är ett operations område, d~ir svenska sjö- och
flygstnd~kr~{t~_r har ~oda u_tsiktcr att verksamt kunna samm·h~ta l~.a sa satt a~t flygstndsk rafterna angripa starkare fi:~1-~h~? overvattc~startyg .. ?~h därmed underlätta egna lii.tta
s_]osh_l(Iskraftcrs msatsmoJli ghctcr mot lätta fientlio·a in y; 1:s
swnsfa rkostcr In m..
~~n modern j agm~~lottilj skulle betyda ntyckct i ett s~1 msparrat Bottenhav. oB anser att faran från luften är stot· fill'
fa rtygSn. Förvisso får faran icke underskatt as men det k an
f~·amhallas, att en Halland j ag are med sina 12 mcdelsvån:l och
h~_tta ~~-Jtomatkanoner med radarelrllc dningar är det häst l ufrvarnstorsv aradc (och därtill rörliga) punktmåle t i vårt la nd.
Attackrobo ten kan bli ett farligt vapen mot en iaaare men
attackrobo tens funktionss äkerh et och precision är iin71ll ok i.in l
och det finns möjlighete r att på elektronisk väg störa dess
bana .
striderna l_~ndcr det andra världskrige t utkämpade s nwckd
ofta u~dcr rorelse längs en kust och särskilt var detta f'a llel,
o~~l. kng~t ntk_ämJ?~~dcs på en halvö och om den ena par tens
rorelsefnh ct hll SJOSs var något s:"t när obestridd. Detta h ä ndr
exempelvis - förutom som ovan framhållits i striderna vid
Svarta havet - under striderna i Baltikum, Finland, p:"t n orra
o

I sh a vskusten, i Italien och i Nordafrika . Koreakrige t år ett
exempel frän senare tid .
I samband med alla här angivna krigsföreta g har betydelsen av samverkan mellan land- och sjöstridskr after klart
framst å tt. I dc fall , clär sjöstridskr afterna varit i stånd att
skydda egna landstridsk rafters sjöflank och rygg, har en betydelsefull fördel förelegat - det motsatta förhålland et har
såsom vid Svarta havet varit av stor negativ betydelse.
Svenska försv arsma ktsövninga r eller armCfälttj änstövningar ha m erendels icke varit upplagda för att belysa ett dylikt krigsfall och öva samverkan mellan arme- och marinstridskraft er i anslutning härtill. I den m å n dylika övningar
b erört kusten, ha dc varit upplagda för att bekämpa ett frontalt landstignin gsföretag, där erforderlig a landstriclsk rafter
stått beredda att taga emot fiend en på stranclen och å ter
"kasta honom i sjön", sedan periferiför svaret (enligt given
föruts ättn ing) genombrut its. Det har därigenom ej blivit fråga om fortlöpnn~lc opera tiv samverkan mellan land- och sjöstridskraft er, såsom fallet är vid operatione r längs en kust.
Det är önskvärt att sådana övningar genomföra s i vårt land,
så att erfarenhet er b eträffande behovet av sjöstridskr after
und er angivna förhålland en och formerna för försvars grenarnas samv erka n därvidlag erhålles.
Det ovan framförda exemplet från Bottenhave t, som valts
därför att flottans roll i Norrlands försvarspro blem över huvud taget sällan tillräckligt beaktas kan tillämpas även ptt
andra kustavsnitt . Härvid bör särskilt bcmärkas betydelsen
av flottans centrala strategiska gruppering i Stockholm s skärgård, som är ett basområclc , som er b j u der oförlikneli ga fördelar ur (atom-) skyddssyn punkt och därlill möjliggör snabba framslötar m. m. , DOlT-, öster- och söd erut, samtidigt som
flottan utgör e tt direkt skydd för huvudstad en och mcllanSvcrige. Kustflottan kan exempelvis från Stockholm s skärgård på !) timmar nå Sundsvall, på 2 timmar norra Gotland
och på 8 timmar Karlskrona . En j agarelivisio n kan på 20 timmar förflytta sig från Stockholm s till Göteborgs skärgård, om
Öresund kan passeras.
Tyskarna, som nu bygga upp en krigsmakt från grunden,
skaffa sig därvid även sjöstridskr after av ungefär v ~u· flottas
struktur (dock ej kryssare), innefattand e hl. a. 18 stora jngare . .)'a mtidigt skaffa de sig ett attackflyg.
Enligt vad som framgår av uttalanden från den tyska marinens nuvarande ledning är dc tyska sjöstridskr afterna även
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till_ärnad~ sådana operatiY a uppgifte r i samverk an m ed 1
stndslu:~fte~·na, so.m här åsyftas, vilket f ö torde fraJ n g,: n.d~

d essa SJ ostndsk raftcrs samman sättning .
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Den militärt ekniska ut ve ckfinge n.
:·~[o~ (~e~ av öB fr~mlagda prognos en. beträffa nde den lllili_
t<~l tcl 1_uska u.~v eck lmgcn kan m· mnrm synpunk t fler a
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"koncen
dctt~ . land
So\ J et dcssut?m har en betydan de overvat tensflot ta med hl n
k_ryssare och Jagare och dessutom en kärna till modern t i n,,1_
swnston nagc sa mt starka landbas erade flygförh and för m arin
smnvcrk an."
.. En }?.~tydande del_ av Sovjets sjöstrid skrafter är ha ser<l<l i
OstersJo n ?ch har direkt intresse för vårt land och i min dn'
grad for V~lStmalde~:~la, ..som sa nn olikt icke komma att ('ö llll'd
<.lem a~t. go_ra uta~1o r Ostcrsjö inloppen . Det är därför itH;t n
over_dn( t tJll mann ens favör att som nu sker jämföra \ar
~~~ a rmbudget m ed exempe lvis Holland s och Frankri kes m fl
landcrs. Bo~·tsctt fdm anfall p {l sjöförhi ndclsern a, där ri sJ.~t•
nc~ km~.na tå~lkas .. var_a j ämförba ra, torde vårt lnnd löpn aYstvart slon·e nsk for direkta marina överfall än dc flesta an dJ.l
staler .?ch vöra egna marina resurser borde dimensi on eras
cnh ·1r·t
härtill. öB uppsk a ttnino:s att SovJ· et h·u·
med han syn
'
c .
" tJ"Il. mod ernt invasion stonnag
l ..
"
i h iio
anses
ste
~1
m
e
en wrna
~l'<~<! _osäker och_ sam~_olil~.t vara ..en farlig u.nd erskattn ing n~
: etkhghe tcn, ty mtet ar sakert kant om Sovj e ts resurser i <k l
II~rc av landet eller i nndrn hav, som genom kanaler stå i fölhmdclse med Östersjö n.
"~ärnan" 1 ti~l invnsionstonna~e i ö~tersjön omfatta r enl if.,l
mnunka lcn(.el n hl a c:a 900 mmdre fartyo5 (minsve pare m ot~rtoq~~dhå t n r, motorb e vakni ngshå tar, inv asionsfn rtyo·b 1; 1 m J
nlk ct ar mycket nog.

;:tt

Fdr alliansf ria politik.

, (iB frn~~lhå l_ler a~t. "vår alliansf ria politik krbivcr, alt v1 1
stor utstra cknmg SJalva ger vårt försvar den allsidioh ct och
styrka_, so_m ä~:. nödvänd ig". Detta beaktas tyv ä rr ick; i nåoot
Uppenb art är nämlio·e n att vi 11 ~cd
?.rgamsnt.~on~lorslag.
OB:s avvagm~:ga.r åstadko mmer ett luckförs\~ar och att lucka n
~wnsck:r enot forlagge s till sjöstrid skrafter na, vilka ju un der
mga forhalla nden kan beräkna s blivit förstärk ta efter en

ns spårrnin g av östersjö utloppe n. Det är öB och flygvap nets
förhopp ning, att vårt attack- och jaktflyg skall kunna tåcka
den uppkom na luckan i invasion sförsvar et. CM visar, som
förut framhål lits , att detta vare sig tekniskt eller praktisk t är
möjligt, exempe lvis under mörker och nedsatt sikt, om nu
vårt begräns ade jaktflyg över huvudta get kan avvaras i luftförsvare t. Vårt flygvap en är icke i stånd att utföra sådana
operatio ner som ubåts jakt, minfälln ing och minsve pning.
Flyget kan e j ersätta j'! ottan men är ett utmärkt och nuduändigt komple ment till denna, vilket alltid frmnhål lits fr å n madn t håll.
öB diskuter ar i sin studie stormak ternas intresse för Sknndinavic n och våra utsikter att, åtminsto ne inleclnin gsYis, f~1
stå utanför ett krig, on1 vi b ehåller vår alliansf ria politik.
Härvid omnäm ner öB icke, att d et kan vara ett intresse för
Sovjet att bibehål la Sverige neutr alt ur den synpunk ten alt
Östersjö n då blir ett mera fredat basområ de för sovjetfl ottan
än om vi äro indragn a i kriget på motsida n. Samtidi gt skulle
Sovjets sjöförbi ndelser från underhå llsområ dena fram
till "fronten ", vilka i krig bli av stor betydels e, vara mera fredade. Det är tydligt att Sovjets intresse för Sveriges n e utralitet växer med svenska flottans offensiv dugligh et Därav följ el· att en svensk flotta är en fredsbe varande faktor, och att
denna flotta dessutom under en neutrali tetsvakt är av största
betydels e, vilket klart framgåt t under två världskr ig. Visst
kan Sov j et i händels e av en världsk onflikt v il j a säkerstä lla
sig genom att ockuper a Sverige och Skandin avien, men det
största strategi ska intresse t att dragn in oss i ett krig torde
dock förefinn as på västmak tsidan, som har fördel att angripa
Sovjet i en sårbar och mera avgräns ningsba r flank (Jämför
det brittisk- franska Narviks företage t 1940).
Vad som i utrednin gen säges om b ehm·et av om edelbar t
krigsbe redda styrkor på Gotland är av allvarlig innebör d. Pä
Gotland mäste - icke minst ur marinfä rsvarets synpun kt alllid finnas ett tillräckl igt starkt och aktionsb erett markför ,•war, inklusiv e kustarti lleri.

Betydel sen au "konven tionella " stridskr after,
inklusiv e sjöstrids kr.after.
Utredni ngen framhål ler, att det kan vara ett intresse för
{'Ud era parten att utnyttja svenskt territori um för att där
skaffa sig baser och i·adarsy stem eller för att säkra tillträde t
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till östersjöutloppen och till dc danska och norska terri loric .
na. och o d~irig_~nom .~·örbä~tra sitt utgångsläge för_ e!t fortsn~~
kr!g. I sa fall~~~ (~et anskvart ~-tt ockupera landet 1 sa osk nd nt
s k1 ~k s01~1 mo]hgt: Detta bor betyda att "konvention ella ''
stndskrafter utnyttJas, event u ell t efter h ot om b-i r n va pe n 1nfall, vilka måste mötas av "konventionella" stridskrafter, ;dltStt j ä m väl sj östridskraftcr.
Utredningen synes b edöma att ett modernt invasion sföret ' "'
fortfarande hestär av konvo j er av längsamgåe nd e han dt• ~~
fartyg, eskorterade av örlogsfartyg, och att dessa särskilt , ~il
kunn a bekämpas m ed at tackflyg, som bl a utrustas Jll' d
a ttnckrobotar.
l\Ied l1änsyn till bl a vad som fön1t feamhMlits hetr~iffa nd('
en modern invasionsflottas sammansättning och uppträd an 1:e.
atombombfaran m m kommer en invasion sannolikt att ii .. 1
rum med en mångfald små fartyg under för v{nt flyn ins n · _
försvtn·ande förh::'Ulandcn (mörker och nedsalt sikt). Bi.is 1 1
möjligheten att bek~impa dessa fartyg i:ir med snahbs kj1 _
t.nndc fartygsartilleri, grunda taktiska far tygsmin eringar m fl
fartygsburna vapen.
Skyddet au imporlsjöfarlell.

Skyddct av importsjöfarten tillmätes icke av öB-utrc<'
ningcn den betydelse som vt1rt absolu ta beroende av en rcl:t.ivt stor import (särskilt av flytande bränslen) uppenharl igc
fordrar. Hiirför avses nämligen i alla alternativen huvud s:!l;ligcn äldre ombyggda och därmed mindre effektiva örloo~
f~t_~·~yg. Därjämte tilllros flyget förmåga att skydda hnnd~ls
SJotn~lc~L ~ett~ ~kulle_ hctyd~1 at~. kontinuerligt jaktsk~dd
undet l<<~nsl~e ctL tiotal timmar 1 sirack skulle 5o·cs handcls!a rtygcn, vilket är kla rt omöjligt.
över huvudtaget är skyddet av importen så betydelsefull
och spänner över samtliga nuvarande försvarso-renar att <rfektivitct enda~t kan p~u·äknns, om alla skyddsStgärder sn m?.rdna~:. Detta ar en erfarenhet, som bestyrkts av övningar. l
oB:s forslag framskymtar att d etta kommer att beaktas.

Försuarsgr('nar och befälslörhållanden.
.. I <~etta sam m anhang k ommer man in ptl våra st rid sln·n ftc rs
tamligcn konstlade _uppdelning på olika försvarsgrenar, vilket tenderar a tt bh alltmer oegentligt, desto mera f örsvarsg renarn a få parallella uppgifter. Ett tydligt exemp el h ärp~l
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är luftl'örsvnrct, som utövas av flygyapnel med flygplan och
framd eles (en ligt öB utredning) lu ftvärnsrobotar sa mt H\"
armen med lufh·ärnsartilleri och framdeles (enligt öB utredning) eventuellt också luftv~irnsrobotar. Ctredningcn i:ir inn e
p å tankcgtmgen att liksom prt flera h[tll i utlandet samla hela
luftförsvaret under en chef, men skjuter t v frågan M sidan.
I varje fall är det tydligt, att mycke t dyrbara lv-robotar ej
lämpligen kunna skötas av två olika "försvarsgrenar". Det ~ir
nö dvändigt att inom luftförsvaret göra en avvi:igning mellan
olika va pen och detta göres hicist av en ansvarig chef. Scdan
m åste det också bli en avv~igning mellan luftförsvaret och
civilförs v ~w et.
Inom sjökrigföringen har redan en samordning skett inom
m al'inens ram mellan flottan och kustartilleriet. Däremot ~iro
chefen för marinen och chefen för flygyapnct sidoshlllda varandra vad hctriciffar sjöförsyard och uppgifterna skola lösas
genom snnwcrkan . Då emellertid flygvapnet koncenh·erar sitt
intresse och sina ansträngningar p t1 luflförsuarct blir dess
möjli gheter att deltngn i sjöf'örsuaret sm~1. Den för sjökrigföringen n~1rmast ansvarige chefen (CM) kommer att slå utan
flygs töd. Nackdelen h~irov framstod tydligt för Tysklands del
und er det sennstc kriget. Det vore lyckligt om vi kunde finna
en organisation, där sjö- och flygstridskrafter kunna avdelas
fö1· opcrnliv kontroll av en för all sjökrigföring ansvarig chef.
Detta behöver ej hetydn att attackflyget undandrages öB :s
övcrordna~le operal:iva kontroll, enelast att det i utg[mgsläget
ör övnt och avdelat för marin- (resp. arme-) samverkan. Möjli ghctema lill strategisk luftkrigföring (mot exempelvis utskjutnin gsplatser för fjärrobotar, som antydes i utredningen)
bctviYlas starkt.
Stri(i.':kraj'ternas strategiska n)rlighel.
I öB-u t redningen råknas med att landstridskrafterna skall
givas s k s trategisk rörlighet även under atombombfura för
insats mot överraskande fientliga företag . I övrigt tillmätes
flygvapnet den största rörligheten. Chefen för marinen är
m ycket skeptisk mot landstridskrafternas möjligheter till förflyttning uneler angivn a förhållanden.
Som en jämförelse kan framh[dlas hur det h ela ges taltade
sig ptl västkusten och i Skånc i april1940. Efter d et "eld upphör" blåsts i mitten p å m ars sagda å r i finska vinterkrigrl
kvarhölls dock huvuddelen av våra armestridskrafter i övre
Norrland och k varstod där även sedan Amiral Canaris om-
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kring den 6 april låtit undslippa till vår underrättclset_itinst
att det tyska Norgeföretaget skulle slås u t den 9 ap ril. n(:
enda "niltförband" som den dagen skyddade Göteborg oc h
Västkusten var flottans lokalstyrka på västkusten (Göteboruseskadern) och Göteborgs kustartilleriförsvar. Eskadern hest~ d
av ett gammalt pansarskepp, ett par äldre j aga re, tre äldre
ubåtar samt åtskilliga mindre bevakningsfartyg. Alla dessa
fartyg voro i högsta möjliga beredskap den 9 april och hade
om så behövts kanske kunnat göra en god insats. Esk a dern
"föl j de med" större tyska konvoj er på "insidan" j a garn a
främst, pansarskeppet bakom och ubåtarna m e d sina st rid sladdade torpeder täckande fjordmynningarna.
Våra landstridskrafter transporterades från Norrland fiirs t
flera dygn senare, fast det var fred och alla järnvä gslinjer
YOl'o oskadade. Förhållande t skildras utförligt av gen eral
Ehrensvärd i hans bok "Vett och vilja".
Beträffande flyget bör i detta sammanhang beakta s at t den
begränsade tillgången till flygfält begränsar flygets st rate giska rörlighet - särskilt u nder atombomhkrig.
Faktum är att det den 9 april 1940 i huvudsak var ma rinen
som fick ansvara för Göteborgs och västkustens omedel bara
försvar.
Man kan säga att då det gällt allvar, så har flottan alltid
- n1.ed sina begränsade men lätt grip- och flyttbara res urser
- varit på rätt plats i tid. I hägnet av periferiförsvaret h ar
de mera omfattande och orörliga landstridskrafterna ku nn a t
mobilisera och gruppera om sig, om så erfordrats. D etta
synes vara en na turlig uppgiftsfördelning mellan "försvarsgrenarna". Det är b eteck nande, att det första större för b and
inom vår krigsmakt, som anmälde sig stridsberett 1939 var
kustflottan under amiral Ehrensvärd, generalens broder.
Detta hände tre dagar före krigsutbrottet.

L'ndervisningen i strategi vid militära högskolor
.wmt försvarsstabens sammansättning.
De ur sjömilitär synpunkt allvarl iga brister, som sål un da
vidlåda den framlagda försvarsutredningen, kan föranleda
till några reflektioner beträffande behovet av en mera allsidig undervisning i strategi vid våra högre militära läroanstalter samt beträffande de olika försvarsgrenarnas representation inom högre gemensamma staber.
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Und ervisningen i strategi vid våra militära högskolor ha r
tidigare bedrivits vid varje skola för sig, i huvudsak av
lärare från den e2,na försvarsgrenen. D etta har resultera t uti,
att de strategiska f'örhållandc r;a betraktats genom ett speciellt
slag av glasögon, som ej med säkerhet medgivit sädana
aspekter, som på grund av deras särskilda erfarenheter anläggas av övriga försvarsgre na r. Dessa försvarsgrenars synpu nkter hRr lmvudsnldigcn kommit fram under sådana begrällsadc iim n en som land-, sj ö- eller fl ygkrigsk onst Tidig nre
omfattad e exempelvis undervisningen i ämnet sjökrigskonst
på krigs högskolan endast ett GO-tal undervisningstimmar
sammanlagt under två urs undervisning. Under så pass
begr änsa d tid hinner naturligtvis en d ast en grov och snabb
översikt Jämnas av sjökrigskonstens senaste u tveckling.
Pt1 senare tid har emellertid de militära högskolorna (liksom dc tre ki·igsskolorna) inlett ett mera intimt sam arbete,
som bör resu ltera i ökad förståelse för alla de f aktore r , som
sam fällt påverka det strategiska sammanhanget, vilket är
od elbart. I samma riktning \'erkar undervisningen vid försvarshijgsk olan.
Clau scwil z, vars allmä nna filosofi om kriget fortfaran de
ha r gilt igh et, påtalar betyd elsen n v a tt en chef' sörj er f ör att
C<1 v crksmn opposition Htr tillfälle a tt komma till ta ls inom
högre sla bsorgan, detta för a tt che fen skall få garan ti för att
viktiga synpunkter ej förb ises, innan l1 an fatta 1· sitt beslut.
I det ~'lsyftade fallet gällde det när mnst, hur undcrrättelsctj i:i nstcn hor de arbeta. Denna skall hl a införskaffa uppgifter
om en presumptiv motståndares strutegi och taktik. I den
m [m denn a tydligt framt räder i fredstid bör ett lnnd taga
h[:insyn härtill vid uppbyggand et av sitt försvar. Vi se exempel på de tta i de bägge maktgrnppernns rustningar i olika
avse enden. Ett exempel är sål edes ubåts- och u håts j aktstrfdsmedlens in bördes påverkan. I and r a fall kan rustningm·na
inom en "försvarsgren" direkt p ä verka den lämpliga och nödv ändiga utformningen av en annan "försvarsgren" ptt motståndarens sida. D etta ~ir alltså ett siirskilt skiil till att en
högre militär stab är allsidigt samm ansatt och att olika usiktsr iktningar få sina synpunkter beaktade med tillbörlig nppm~irksam het och detta oavsett vilken (ringa) betydelse en försu'.lrsgren för det egna landets del till äventyrs tillmätes.
Ett förhållande, som vid lösand et nv vtn· försvarsfdt ga av
nlln försvarsgrenar sålunda m~tste tillmätas stor hety!klse. är•
amfibiek rigföringens gestaltn in g i ett inwmhnv ~Jon1 österG3
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sjön. Det är nödvändigt för den som skall leda l~nd stri ds
krafternas operationer att veta vad han har a tt vanta övel"
sj ön i detta avseende. Erfarenheten lär oss att under ti diga re
krig har sjö- och landkrigföringen vid strider i och invid ett
innanhav i avgörande grad påverkat varandra .
Vår östra granne har sålunda, som tidigare framhålli ts, en
speciell och väl klarlagd doktrin f~r sin sj ök_rig_föring. Enligt
denna är det flottans huvudsakliga och v1kt1gaste u p p gift
(frånsett de uppgifter, som tillkomma de oceangående uMtarna) att skydda armens strategiska sjöflanker gen temo t
fientliga landstigningsföretag och nwrina opera tioner och a tt
själv utföra stötar mot fiendem flanker och bakre linje r.
Flottan är särskilt uppbyggd och övad med hänsyn h i.irtill.
Detta förhållande hör naturligtvis särskilt uppmärksa mma s,
icke bara av grannfolkens sjöstridskrafter utan även av d er;1s
.landstridskrafter och göras till föremål för begrundan inom
vederbörande skolor och staber.
Tankegången i öB :s utredning synes vara, att vårt fl ygYapen i händelse av invasion sjöledes ska~l bära huvudde~ cn av
hördan i försvaret dels genon1. attackflyg ets odelade m sats,
dels även genom att delar av jaktflyget skall insättas mo t sjiimål. Det förefaller som om man härvid närmast åsyftar en
insats under begränsad tid och ej mot fortlöpande underhållstransporter eller ständigt pågående sjökrigsoperatiOI~er i
am-.lutning till eller bakom en landfront. D:cl är ej uls agl1 ut redningen, vilka fartygsn1ål, som i första hand bedömas ak tu ella, om det är stora handels- och örlogsfartyg eller om de t
är smärre invasionsfarkoster, och om dessa förväntas förcträdesvis uppträda inom fritt hav eller i ofria farvatten , vilket allt i hög grad påverkar det optimala valet av försv:~ !:s
vapcn och därmed den lämpligaste avvägningen mellan forsvarsgren a rna.
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N ågot om moderna ubåtar
au kapten BENGT RASlN.
l'nder tv~l vörldskrig har ubåtsvapnet spelat en dominerande roll i sjökriget.
,
.
..
Dc tyska ubåtarna ulgj ord c under ha d~ .. d_~ss~ k ng dct_.allvadigaste hotet mot v~1stmakternas ~Joforbmdclsc~ ?ver
världshaven och dc uppträdde från In<hska Oceanen 1 sodcr
till Norra Isha ve t i norr under alla ~1rstidcr och väderleksförhållanden. Ett strategiskt förstahandsmål för V~ist blev
därför att bemästra det tyska ubåtshotet
Betydelsen av dc amerikanska ul~åtsinsatsema i Stilla H~
vet vid a vspärrningen och utanmungen av Japan under 2.
värhlsl.: riaet har också framhållits.
Brittisk~! ubi'ltnr utgjorde i Medelhnvct ett ständigt __ orosclcm ent för dc italienska sj öförbindelserna och genomfonlc under pressande förhållanden ett framg i'111gsrikt ubåtskrig.
l speciella operationer lyckades dvärgubåtar åstadkomma
betydelsefulla resultat mot stora örlogsfartyg.
Under efterkrigstiden och då fram~·ör _a llt und~_r de _senaste
åren har undervattenskriget tilldragit s1g allt ston·c mtrcssc
inom dc flesta mariner.
Ulvcddingcn av framdrivnit~gsm,~skin~.rict h~r ~~vit ub{!ten allt större uthålliohct till SJÖss framfor allt 1 ulage. Ubatens svärMkomlighet noch möjlighet att. dolt framför_a cff~k
tiva va pen är betydelsefulla faktorer 1 dagens trechmcnsiOn ella sjökrig.
.
Det operativa kravet att kunna _utnyttJ ~ ubatar 1 dS flesta
av sj ö_~crigets faser har ,resulterat ~- en ~.trav~ hos :tba t~k~n
struktoren att skapaubalar med hog ulagesLut, stOI utlldlhgh ct och oberoende av ytan samt differentiering i olika uJ:>åtstyper. Den höga farten har uppnätts med extrem skrovform
och höo· maskineffckt, uthållighet och oberoende av ytterluften ~ned nya principer för mask~nanläggnin~cn, samt
ubätar för olika ändamål genom spccwlkonstruktwner och
sp eciell utrustning.
o

•

I:

Skrovform en.
Redan den tyska ubåtstypen XXI hade en skrovf?rm, som
på bekostnad av manövrerbarhet och hanterbarhet 1 marsch-
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Bild 2. Franska ubåten L'ANDROI1.1ItDE, färdigställd år 1953
Uvfart 10 knop.

mat, förskepp närrnast "ogivalt" och akterskeppet avsmaln ande till en spets. Däcksplattform saknas, och tornet är
mycket smalt. Stora stabilisatorer omger den enda fernbladiga propellern. Bestyckning saknas troligen, och framdrivn ingsmask ineriet är konvent ion ellt dieselelektriskt

Bild. l.
Brittiska ubåtarna ARTFUL och TACITURN

(ombyggda).

Jä~c möjliggjorde en avsevärd höj n ing av ul ägcsfartcn. Efter
l~nget ombyggda båtar har också "strömlinjeformats" sa
lang~ den ~!n;prungliga skrovkons tr uktionen medg iv it. Detta

ll~r

1 nllma nhet medfört en höjning av fa r ten i uläge med
nagr;l knop.

l\fcn <len första verkligt extrema skrovformen k om f(jrst
m ed d ell amerikanska ub[tien Alb acore, som h yoades så gott
som er~h;Ht ~·ör exper iment. Al ba care fär digstäi{d es ~~r 1!1;)3
och u Uo rmmngen av skrovet ha d e föregåtts a v omfatt ande
modellförsök, bl a i vindtunnel. S krovet är nä stan dro p pi'or-

Bild 3.
Ame~'ikanskc.

SS 569 Albacare (infälld SS 524 P ickere l).

Exakta uppgifter på far ten saknas. J a ne's Fighting Sbips
anger 25 knop och i en amer ikansk tidskrift har sagts, att
Albacore är fartöverlägsen många "ocea n -liners" och even-
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Bild 5.
Bild 4.
Den brittiska experiment-ubåten Explorer, som vill vara snabbast i världen i uläge.

tuellt t~ m_ snabbm·.e än_Nautilus. Albacm·c styrs enligt flygplan~ - prmcip (1!1~d Joyshck) och i skildringar frå n provturer
har a _ven b~sknv1ts hur hon u p p för sig ungefär som ett fl ygp~an 1 manovrarna under vattnet, d v s kränger kraftigt in åt i
girarna m m. Sorn en sammanfattning anges också att erfarenhe~erna från Albacore är lika gynnsamma nled hänsyn till
sl~rovform~n s<;m1 de från Nautilus med hänsyn till framdrivmngsmasloncnet: Slutsatscn blir j u ganska självklar, och i
en ~v dc . a:nenkanska atomubåtar som är under byggnad.
SS ::>81 Slup J ack, konuner Albacores skrovform att komhineras med ett ntommaskineri.
Dc brittiska ubåtarna Explorcr och Excalibur har ett ann at
särdrag, nämligen ett relativt sett litet torn, för att därm ed
minska det förhållandevis stora fartmotstånd som en tornbyggnad för med sig.

SS 571, atomubåten Nautilus under en av sina provturer.

Även den västtyska flottans kommande ubåt lär få en liten
tornkon s truk tio n.

Framclriuningsmaskineri.
Det som f n tilldrar sig största uppmärksamhet i marina
kretsar i detta avseende är atommaskineriet Icke blott ubåtar utan även övervattensfartyg pro j elderas nu för atomdrift.
USA har varit och är alltjämt inom detta område föregångsl andet. Atomubåten Nautilus har nu varit igång i mer än 2%
år, och i mars 1957 tillkännagavs, att den första bränslekompletteringen skulle äga rum. I september 1957 sj ösattcs den
fjärde atomubåten.
Atomkraftanläggningen har tidigare beskrivits i d~nna
tidskrift år 1955 sid. 708 och följ ande. Många konstruktiOnssvårigheter måste övervinnas och omfattande försök i fullskala göras innan fartygsinstallationen kunde äga rum. Ett
av problemen var att skapa ett fullgott skydd för personalen
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Bild 6.
Nautilus, a llmänt arrang emang.

ombord mot skadlig strfllning. Detta skydd krina reaktorntrymm.et ~ir mycket omfattande och säkert en av o~sakern a till
det st~~· o. dq~lac emen tet (om kr 3000 ton). För personlig kontroll bar var.1e man ombord en liten "clip-on-indicator ", som
d~rekt _:vis.ar i vilk:_n m:1fattning I_1an utsatts för skadlig stralmng. Enhgt uppgifter 1 pressen 1 samband med provturern;r
lär det inte röra sig om m er än vad som sker "en solig dag pa
badstrand e n." Heaktorutrymmet behöver icke heträdas a nnat än vid bränslekomple-tte ring och kan inspekteras aen orn
speciella periskopsanordnin gar.
n
Huvudmaskinerie t i:ir i princip en ångturbin. Vi:irmcfiirn_Jedlaren från realdorn till ånganhiggningen utgöres på ::\';!llhlus av vatten under högt tryck. På atomubåt nr två, Sl'H
Wolf, utgöres värmeväxlaren av flytande metall och i vissa
senare projekt av hcliumgas.
. Provtursresultaten från Nautilus är naturligtvis i väs entliga avsce~den h emligstämplade, men vissa uppgifter ha
dock publicerats. T ex att dennn första atomubåt tillrv <W~l
l~gt en s~räcka på 1600 distansminuter helt i uläge iS'"'~ l
timmar, vilket ger en medelfart p[t mer än 16 knop. Jaue's
anger farten till mer än 20 knop och den maximala aktions~·adien till 25000 odist::nsminuter (en. begränsning som do ck
Icke torde ~~ro p a brauslekom pleltermgsbehov). ::VIe d såda n n
prestanda opprws stora möjligheter för uhåtskriget p<"1
oceanerna . Ett konventionellt diesel-elektriskt mask in l'r i
finns i reserv.

Bild 7.
Albacore är utrustad med diesel-elektriskt
maskin e ri.

framdrivnings-

Även i Storbritannien har man konstruerat nya maskinanläggningar för ubåt. Explorer och Excalibur, av vilka den första har varit färdig ca 11/2 är, är utrustade med en utveckling
av W alther-maskinerie t. En turbinanläggning drivs av gasblandningen, som uppstår dä motorhräunolj a hrinner tillsammans med syret ur vätesuperoxid av viss koncentration .
Med denna maskinanläggning har man uppnått mycket höga
farter, 2"l-25 knop under begränsad tid. Även dessa ubåtar
är försedda med diesel-elektriskt maskineri som reserv. Em.ellertid förefaller det som om d e nya maskinanläggnin garna
inte h elt motsvarat förväntningarna, i var j e fall tycks man
ha släppt principen och även i Storbritannien övergått till
atomubåtsprojcld .
Ubåtar med konventionellt diesel-elektriskt maskineri har
också byggts efter VK2. Den svenska Hajen-typen, de amerikanska Tang- och Dartcr-typerna, den brittiska Porpoise
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Efter VK2 nybyggda och projekterade
Nation

Namn

l
DANMARK l
FRANK,
RIKE

l
NEDER,
LÄNDER,
NA

Antal
l

Delfinen
Daphne
Arethuse
Narval
Creole
Q 224
Dolfijn

l

l
l
l

6
4
6
5

l

l

4

Förb K,klass
Förb tyr XXI
Förb ~jtja
MV,klass

l TSTORER!,
ANNlEN

l
l

l~xpolorer

l

Nautilus m. fl.
Skipjack
Triton
(nv typ)
Sailfish
Albaeore
Darter
Barracuda
Ta ng
Marlin
X-1

l

?
?
?

l

l
8
2
4

X51-X54
Hajen
Vargen

l

?

( Projtkt)
Porpoise

SVERIGE

l

l
l

l
550 ton

l

750
400
1200
820
30

l

6
3

4-53 TT
6-55
1-5 5
8 -55
10 -53

TT
TT
TT ( J.±)
TT

?

l

1000

c-53 TT

2600
JfOO
750
350?

8-- 53
6-53
6--53
2 53

JO
3
l
l

2
J
6
3
6
2
l

l

DiseJ,el.

-----~--------~--------~------------------

1 13 kn

))

))

?

-

l

l

l

12 kn

l

?

?

?

13
16
17

16
18
10

?

?

?

J7
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17

l Ny typ. Attackub.

-----~------------------

41
?
?

Ny typ. Attackub.

Jaktub .

Attackn h.
Proj före VK2, färd. 1953
Dvärgub.

'.J

Tre try cks kro vs,cyl.

l

---- ---------~---------~--------~---------+------------------ 1

-

?
?
780
50?

l

~--M--a-sk_i_n-an-l-.--~~---Fa_r_t_o__v--~~--F-,a-r_t_u_v--~1--B-e-så-.tt-n-.~~--------Ö-v-ri_g_t _______

Best yckning

l

l

l

USA

l

l

SOVJET

l

3

Deplacement

bilfar i några länder.

TT,
TT,
TT,
TT.

art

))

,nt

))

art
art

?
?
4-53 TT (? )
?

800

,,
l

l

3000 (omkr)
>
2500
»
5400
29GO
"
2000
"»
1100
1700
"
765
'
,
J615
»
250
25
))

-·

l

?

Atom drilt
Disetel.
V ätesuperox.
Disel,el.
D isel-e l.

--51 TT

-

20
17
J8
13

))

',)

?

?

20

20

.,

))

"?

(2)

',)

DiseLel.

?

20
',)

))

TT och Robot
4-51 T T
6-- 53 T T
1- 53 TT (?)
?

))
)>

,,

l

l

"?
71
23
4-5

80-100

?
? .
?
?

25

första britt. atomub.
Hög uvfart förväntas.
Snabb ma!, o exp . ub .
Dvärgub.

l ~
?
?
?
"?
40

?

',J

',)

?

13
17
lO
12

49
80
14
5

15-20
10
15

. Typ WA

--~-----~-------------- 1

?
24-25
"?

l=

))

l

?
'?,)
20

',)

l=

Atomdrift

6-53 TT
?
?
Robot
2-53 TT

l
l

16
Jl6~- J7

Stor atom - attackub .
Medelstor d;o .
Mkt stor radarbev. ub.
Robotub, atomdrift.
Radarbev. ub.
Extrem ström\. form.
Sista diesc\,el. ubtypen .
l aktub.
Radia],type diesel.
Mål u b.
Dvärgub.

'

samt den sovjetiska vVA-typen har alla diesel-elektriskt huvudm.askineri och snorkel. Ä ven inom. detta område har utvecklingen tagit stora kliv. Framför allt har man lyckats m inska storlek och vikt på dieselmotorerna, till exempel den
amerikanska "radial pancake"-typen n1.ed vertikal maskinaxel och cylindrarna radiellt i tätt liggande våningar. Ocksa
ackumulatorbatteriernas kapacitet har kunnat ökas. De "konventionella" ubåtarnas ulägesfart har härigenom avsevärt

ökats och närmar sig de värden som uppnås. n11ed principiellt
nya maskinanläggningar. Detta har varit resultatet av både
den högre maskineffekten och den förbättrade skrovformen.
En relativt liten aktionsradie helt i uläge är emellertid en
nackdel för dessa typer. Vid sjösättningen av den amerikanska Darter i maj 1956 yttrade Chief of Bureau of Ships att
denn a ub åt för USA-flottans del utgjorde avslutningen på en
ubåtstyp, som utveckl ats och fulländats sedan tiden före
.andra världskriget.

963

962

Och utvecklingen gi'tr vid:nc. Ä ven om det idag kan fiit'l' f alla som om n tomdrift vore den idea liska lösningen p a dc
stora ubåtsproblemen - hög fart och stor akti onsradie i uliiol'
- så är det inte helt säkert att det är rätt princip och att <Ie71_
na princip är ekonomiskt sund för mera b egrä nsad e ha vs 0111 _
råden.

Differentiering au ubät:;typerna.
Ubåtens primära uppgift har und er dc b ttda världsk rigen
varit att anfalln en fiend es sjöstrids krafter och sjötransporter och ubåten s huvud va pen har varit torped en. Dessa uppgifter är alltjämt lika aktuella . Huvuddelen av d a gens uh alsflottor utgöres av attackub[:tar m ed torpc d h estyckning. ])('JJ
moderna attackubåten med sin höga fa rt och alltmer fu lliindade vapen- och eldledningsutrustning har fMt avs evärt ökade 1nöjlighcter att verka mot alla slags mål. Men r e dan n nd(•J·
första världskriget började man utöka nnYändningsomdHIC'n:l
för ubåtnr. Ett exempel är transportub å tarna, och under andra världskriget utvecklades denna metod alltm er. De tysk:1
"Milch- Ki.ihe", som till sjöss kompletterade de opera tiva
ubåtarnas förråd är ett exempel. Transport av vissa exklusiva råvaror och materiel t ex rnellan Tyskland och F j ~i rra n
östern är ett annat exempel och amerikansk a ubåtar utförd('
evakueringstransporter både med personal och materiel i
Stilla Havet. Detta an väudningsomr[tde år fortfarande aktuellt och kanske än mer accentuerat i en tid, då större k onvojer kan utgöra atomvärdiga mål och av den anledning en ~ir
särskilt riskabla.
Ubåten har också stora förutsättningar att dolt och överr askande föra fram commando- eller infiltration sföretag m ed
specialutbildad trupp framför allt inom mindre havsom rad en, och därmed framtvinga omfattande bevakning och f örsvar i kustfarvattnen.
Ubåten som bärare av flygplan år en ide, som redan tid igt
förverkligades. De jättelika jap anska ub åtarna med flygpl an
i en tryckfast hangar på däck och avsedda att under VK~
operera mot Panamaka nalen är ett exen1pcl på hur metod en
operativt skulle kunnat utnyttjas. En modern version av denna typ utgör robotbärande ubåtar. Många fantastiska projcl.;t
har funnits. Vidstående figur visar ett exempel.
I en j ättelik trycldas l behållare skulle inrvmmas robol och
ledningsorgan, och behå llaren skulle i upptl:immat läge utgiira startpla ttform. Bogsering till skjutläget skulle ske i uläge.

Bild. 8 a.
Bild 8 b.
Ovan och till vänster: Äldre tyskt projekt p å
r obot-ubåt.

l cl t annal proj ekt länide man sig ro~
bo lat· s tartklara i vertikala brunnar l
ub[tte n .
Det enda proj ekt , ~·.om emell e rtid syns
h ·t blivil förYerkliu: a l ~i r det amerikanska
n~ed st a rlunna fö';. roboten Hcgulus p {t
ubå tens däck. Bla n d nybyggen elle r b evilj ade amerikanska ub[l tar i:ir fdminslone tr e avse dd a ntl bli robolb~irande.
R ada rbcvak:1i ngsbå ten ät· en annan
spc cia lb td. Men riklig radar- och samba ndsut rus tning skall denna ubåt s typ
ku nna utnyttjas fö r en H1ngl f r r~ mskju
en och rclatiYt oåtkomlig r a darkedja ,
kompt ellera d e:J stationära ra d arbevaknin gen och ök a förvarningsti<lerna. Del
stö rsta amerikanska uiJåtsbyggel f n SSH. (N) 586 Trilon - skall bli en sådan radarbevakningsl.J åt (v ery large atomi c pcw!cred rad a r picket su iJmarine).
l'b:l.tsjakl m ed ubåt ~i. r e n mode rn taktik , som h å ller p~1 att Yäxa fram. E ndast e. S. A. har f n ub å l:1r sbin. . kilt
byggd a för iindm11 fde l, de så Lnlladc SSK
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Bild 10.
Bild 9.
Robotstart fr å n amerikanska SS 337 Carbone ro.

Amerikanska X-1, deplacem e nt 25 to n, fa rt i uläge 12 knop,
fem m a ns besättning .

(submarine hunter killcrs) och i Frankrike finns en m olsvarande typ under byggnad. Men även den vanliga attackubåten kan användas i ubåtsjakten.
Ubåtarna har kommit att omspänna ett brett storleksrcgister, från j ä ttar på 4000- 5000 ton ner till andra världskrige ts
dvärgubåtar på några tiotal ton. Den sistnämnda typen konstruerades i allmänhet med in riktning på ett speciellt m id
(t ex Tirpitz-företaget) och specialutrustades härför. Iden h ar
inte dött utan omhuldas både i väster och öster med utvidgade användningsområden. Den senaste, kända nyheten inom
denna ubåtstyp är den amerikanska X- 1. D en har byggts vid
en flygplansindustri, vilket kan ha sitt speciella intresse.
Slulord.

Ubåtsvapnet befinner sig f n på väg in i ett nytt skede, som
framför allt karakteriseras av hög fart i uläge, fullständig t
oberoende av havsytan samt nya vapen. Ännu har inte inom

Bild 11.
Amerikanska SSN 585 Skipjack, depl. 2300 ton, en! Electric
Boat Division, General Dynamics Corporatwn.
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någon marin en verklig prototyp skapats eller serictillvcl'l"ning kommit igång. Användningsområdena är mån ga oc] 1
stor leksregistret utdraget.
Utvecklingen tycks gå mot atomdrift eller annan fonn av
enhetsmaskineri, mot robotbestyckning och mot specialisrring för olika ändamål och anpassning av vapnen dä rcft('r
Attackub åt arna utgör fortfarande den stora n'lassa n
ubt1 tar.

a,:

Kategoriklyvning

atomåldern

Au kapten PER BJöRKMAN.

Antalet armestridskrafter inom landet påverkas främst av
målsättningen för vårt försvar. Gällande målsättning, hela
l andet skall försvaras, den förbättrade transporttekniken,
som underlättar en presumtiv motståndares invasionsförsök
samt de ökade riskerna för luftlandsättning, strategisk innästling, sabotage och femtekolonnverksamhet medför att i framtiden mer eller mindre direkta stridshandlingar kan förekomm a snart sagt var, när och hur som helst. Tekniken möjliggör
att- med någon överdrift- alla delar av landet kan bli hotade! Mot dessa bakgrunder bör behovet av armestridskrafter
ses. Antalet armestridskrafter kan dock aldrig bli så stor t att
de mer eller mindre omgående överallt kan ingripa, t e mot
luftlandsatta innästlingsstyrkor. Det är uppenbarligen nödvändigt att personal, som under ett krig normalt måste avdelas för andra för samhället livsviktiga uppgifter än för dc
direkta stridsuppgifterna, t e inom civilförsvaret, livsmedelsförsörjningen, kommunikationsväsendet, måste vara beredda
att vid behov omedelbart gripa till vapen. Om så skall kunna
ske m~1ste den vara utbildad med vapen. Redan av detta
senare skäl är en kategoriklyvning, innebärande att delar av
den manliga befolkningen befrias från militär värnplikt,
orimlig.
Det är s .i älvklart att man oavbrutet strävar efter att höj a
kvaliteten hos våra armeförband. Vi har också efter mMtet
av våra resurser hittills kunnat följ a med i utvecklingen och
står oss j u st nu kvalitativt väl i jämförelse med andra
armeer. En förutsättning för att vi skall kunna hänga med i
fortsättningen är dock att planerad materielanskaffning får
fullföljas. Det i:i.r dock givet, att om endast kvalitetskravet
skulle tillgodoses, man för samma kostnad måste få ett
mindre antal förband, som är kvalitativt högtstående, än om
antalet högt kvalificer ade förband begränsas och även behovet av en viss kvantitet tillgodoses. Möjlig omfattning av en
utpräglat elitbetonad arme inom samma kostnadsram som nu
har utretts. Härvid har räknats med förband kvalitativt j ämfödiga med d c bästa stormaktsförbanden. Sålunda föru isätts
G4
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~-~lt bcf~~~- var~. ~ktivt, trul?PCII värnp~iktig med 18 måna dn~
~_ors.ta tJ anstgormg t!tnyttpd c~ 10 ar och med rcpeti tionsovi!mgar .vartann.~t :c:r. U trustnmge_n skulle förnyas inom t· n

10-arspcnod. Beralnungarna har v1sat, att antalet förh and i
en sådan elitbctonad arme kommer - om nuvaran de l·ostn adsram bibehålls - att uppgå till ungefår en femted el av
antalet i v[tr nuvarande krigsorganisation. Molsvarande '·iiiler lokalförsvarsförbandcn.
"'
Hur hög kvalitet ett förband än har, s[i kan d et verka <ndast inom en begränsad yta. Ett fåtal elitförband kan vitn1·1
framgång inom ett område, men samtidigt k an läget sn al·l;t
utvecklas till katastrof inom de områden, där m an inte ktmn~t a:r_dela förband. Mot h~tkgrunden av målskittningen 1 ii 1•
vart forsvar och det operativa behovet av armeförband hm
man således icke skåra ned kvantiteten. En liten maskin an11 ·.
kan icke vara allestädes närvarande, inte ens om den di spon erade över ett transportflyg. Ett transportflyo· med tillriiclligt stor kapacitet kostar så mycket att man r~dan av d en 1 ~
anledning ytterligare slmllc tvingas rednccrG maskin8rm (·n
Som här försökts visas ovan är det nödvändigt ntt , "1·
a~:mc01:ganisation även i framtid en i allt väsentligt' J;yggs p t
varnphktcns grund . Yngre värnplildioa hör liksom hittillo.;
ingå i d e förband, som har den mode1~1aste matericlen den
största rörligheten och som, så vitt kan bedömas, får n'tför 1
dc sv[lraste stridshandlingarna. Dessa förhand, fti.ltförh aJJden, kompletteras m ed lok alförsvarsförbanden vilk a ucn om
.
l o J<a l a rekrytering har kort mobiliseringstid
'
sm
och bdärfi) ·
snabbt kan vara p å plats för a lt ta emot först a stöten. Lok niförsvarsförbanden drar väsen tligt mindre kostnader än t e
infan~crihri~.ad.erna på grun d a~ hl a en svagare beväpn ing
och sam re r orhgh ct. De krigsförbandsvisa r cpetionsövninga rna har dock visat att de, främst i försvflrsstrid, har oolt sh~i d~.
värdc. De är även lämpade för att delta i luftför~varet och
vid behov hjälpa civilförsv aret, i synnerhet om de p·cs n åo·011
komJ?letteran~e civilförsvarsutbildnin g, vilken ka~1 im·;mmas ~ den orclmarie utbil d nin gstiden . Till slut - d e bidrar till
att f1e!lden tvin~~s r åk1:.a m ed motstånd på allt fler platseL
vare s1g d et nu galler grans-, kust- och luftinvasion eller sahotag c- och f emtekolonnverksamhet.
I detta sammanhang bör kanske påpek8s att fl era av arm ens förband även har en S<"tdan utbildnina som direkt lä mpar sig för civilförsvarsuppgifter i luftförs~;ret. Exempel p1't
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s{tdana förhand tir fältpolis-, ingenjör-, signal-, transport-,
förplägnads- och sj ukvt1rdsförhand.
Den te kniska utvecklingen hnr medfört och kommer att
m edföra att armen tillföres materiel, som kan hli mycket
komplicerad både heträffandc konstrnktion och handhavand e. Ett ökat behov av tekniskt utbildad personal, bå de hcnil
och meniga, är för handen.
Genom efter hand förbättr ade metoder för urval, uttagning
och tilldelning av den värnpliktiga personalen försöker man
säkcrstkilla att tillgä ngen på v~irn pliktiga med före inryckningen förvärvade tekn iska kunsk~~pcr ntnyttjas. Här bör
o hserv cn~s alt tekniken även kan utnyttjas för att förenkla
h andha ·tmdel av viss i och för sig mycket invecklad materiel, t c den alltmel· komplicerad e radar- och rnd iomntcrielen. l f1·amtidc n kan det dock bli nödvändigt att ltlta värnplik ti ga :1vsedda för kvalificerade uppgifter f å längre utbild nin g än övriga, d v s differentieringen i olika utbildningstid
sträckes ul över nuvarande kategori er (t c värnpliktiga und erofficern re, umlerhehil, tekniker) med Hi.twrc u thild ni n ostid .
o
'"'

D et första villkoret för att vi övcrhtwudtnget skall ku nna
försvara vårt lan d är att vårt folks molständsvilja hMler.
l\IotsWndsviljan m [tste v~n·8 så stark och underbyggd på sådant sätt att hot eller terror inte lc<lcr till knpitulation. Förutsättningarna för motståndsYiljnn i:ir främst medvetandet om
att med borgarnas liv så långt möjligt skyddas och ntt alla
med v apen kan heldimpa en inkräktare. Skyddet au människornas Ii u mot flyg- och f j ärrva pemmf'all måste avpassas
efter d en tekniska u tve cklingen. Det ökade antalet ntomlnddningar i Yärldcn samt utvecklin gen pt1 robotområdet ha r
m edfört främst kraY på en långt driven utrymning och utspridning, varigenom m ålen för an gripm·en s flyg- och fjärrvapenanfall blir många och sm[t. Motståndsviljans andra
grundelement - möjlighelerna till själu/örsvar - uppfylles
genom att alla krigsdugliga ges en grundläggande vapcnuthildnin g. Någon kategoriklyvnin g kan då icke godtas.
Ovmmämncla grund elemen t - skydd och sj älvförsvar m ~1stc alltid tillgodoses i första hand. På den grunden kan
krigsmakten hyggas upp. Utformningen av dcns8mma hlil'
sedan i sista hand beroend e av anslags~tilldelningen.
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H. M. S. Warspite
Av ledamoten O. KROKST EDT.

Captain S. vV. Rosldlls förmåga att suveränt handskas me d
ett stort ämne uppenbarades när den första delen av "The
vVar at Sea" kom ut och bestyrktes av elen andra. Att h an s
vidsyn icke utesluter en klar blick för att det ofta är d c sm[1
små detaljerna som gör'et framgår av den nyligen utkomn;;
boken "H. M. S. vVarspite" (25 sh, 300 sid). Denna har han
roat sig med att skriva på lediga stunder under utarbctm1<lct
av det ovan nämnda större verkets tredje del, därtill ins pirerad av slagskeppet \Varspite's krönikebok, som han en afton
fick i sin hand i Amiralitetets arkiv. Glömmande tid och r um,
frånsett att det senare då och då kr~i.vde några kolbitars inkastande i hrasan för att göra källarluften uthärdlig, satt han
fängslad av lektyren och beslöt att skriva ett äreminne ÖwT
slagskeppe t.
"H. M. S. \Varspite" är sålunda avsedd som en minnes- och
ärcruna över det slagskepp av den herömda Qucen Elisabethklassen, som med sådan framgång genomkämpade två vä rldskrig, det senaste oftast med en C-in-C-flagg på toppen. l\fen
denna "vVarspite" var endast den sj uncle i raden av skepp
med detta namn. Genom att författaren även berättar om de
sex föregående och sätter in dem i deras historiska, strategiska och taktiska sammanhang, blir skildringen en utom ordentlig kurs i brittisk sj ö krigshistoria från år 1596, då den
första Vvarspitc sjösattes till 1947, då den sjunde - och hittills sista - slet sin bogserknbel under färden till upphuggningsvarvet och drev p~t grund.
Om en åttonde vVarspitc bygges, kommer den att i fartygsskölden ha rätt att h ära följ ande segernamn ("ba ttle
honours"), fastställda efter noggrann prövning av Admiralty:
Cadi, Orfordnesf., Solc Bav, Schooneveld, Texcl, Barfleu r,
Velex Malaga, Marbella, Ligas, Quibcron Bay, Jutland, N arvik, Calabria, Matapan, Crcte, Libya, North Africa, Sicily,
Salerno, Normandie och vValchcren.
vVars pite-arnas historia skulle kunna vara brittisk sj ökrigshistoria in a nutshell, om blott namnen från Nelsonepoken ej hade fattats: det fanns visserligen en vVarspite (Ut
också, den tredje i ordningen, men hon låg tyvärr i ham n,
utrangerad son1 linjeskepp fast alltjämt i tjänst som lasarettsfartyg. Författaren beklagar detta med en suck och en

anmärkning mot Admiralty för att ej ha ombenämnt fartyget
i samband med dess degradering år 1763 och samtidigt ha
överfört det gamla gloriösa namnet på ett nytt i lin j en. Så
brukad e man eljest göra, och så gjordes omsider när vVarspitc (III) från lasarettsfartyg blev depåfartyg och fick munnet Edinburgh, men då var det förscnt; man var då framn1e
vid ~1r 1800 och den nya vVarspite (IV) fick sitt namn först
1807, två år efter Trafalgar och epokens slut.
Roskill har en sällsynt och avundsvärd förn1åga att klart,
redigt och med få ord redogöra för sjökriget och dess natur
und er skilda tider: genom att blicka fram och tillbaka och åt
sidan visar han hur de yttre betingelserna ändrats genom århundradena men att sjökrigets mål alltid varit desamma. Det
var för revade märssegel i rykande storm, som Hawke med en
Warspite i kolonnen seglade in i Quiberonviken; centralsikten dirigerade den V. snabba slagskeppsdivisionens ~~8 cm
kanoner när Evan-Thomas öppnade eld mot Bachseeflottes
tät vid Jutland; Valiants radar pekade ut fienden för Cunningham på systerfartyget \Varspitc vid Matapan; men strategin och andan var densamma.
Självfallet ägnas den sjunde och sista vVarspite huvuddele n av intresset; författaren var en gång AO där ombord och
ka n sitt fartyg. Han berättar inte bara om dc strider fartyget
utk ämpat utan redogör också i korta men klara drag för organisationen och livet omhord, sidor som komma att läsas
med igenkännande av och väcka många minnen till liv hos
dem, som seglade på Sverigeskeppen under motsvarande tid
d v s mellankrigstiden.
Lord Cunningham of Hyndhope, som skrivit ett förord till
boken, är den främste av de många namnkunniga amiraler,
vars befälstecken blåst från en \Varspil,e's masttopp. Den
sjunde \Varspite's örlogsflagga finnes nu att bcskäda i Edinhurghs katedral, där den upphängdes i samhand med att
Skottlands störste amiral i närvaro a v konungen och drottningen fick mottaga Skottlands förnämsta ordensutmärkelse,
tidigare aldrig utdelad till en militär utanför kungahuset.
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NATO-övningar hösfen 195 7
Av kapten E. RE SE.N .

av huvudsakligen nmcrikanska
press u ppgiftcr)

(Sammanst~illning

l'nder september och oktober m~mader 1:);) 7 har ett fk rhd
NATO-övningar ägt rum i Atlanten, Östersjön och l\fcdc l!'avet. Tidpunkten för operationerna, de ras lmvudändam M <'l lJ
J
tillk ~inn agivna erfarenheter framgår av ncdnnsttH~ n de .
~-···
n
2.000
örlogsfartyg,
större
:\00
övningarna deltog i allt c:a
plan och c:a 200.000 man.
SPe Spray.

cl,/9-13;9.

(h·ningen avsåg att operativt öva amerikanska och k~m·t
densiska sjöstridskrafter under förflyttning mellan l'SA och
Eu ropa.

Brown .!ug.

19/9-28;0.

ch-ningcn hade till ändamM att öva invasionsförs var a\"
Själland vid anfnll fdm Östersjön samt att söka hindra en
fientlig eskaders utbrytning ur Östersjön.
I övningen deltog bl a d nnska, norska, tyska, brittiska, k anadensiskn, holhindska och mnerikanska arme-, sjö- oc h
flygstridskrafter.
Cirka 1;)0 örlogsfartyrr .JOO flygplan och :10.000 man syil a'>
,..,,
ha dcltagi t.

See Watch.

19,1 9- 28;9.

~\ndam [llct var ntt öva konvojering och konvojskydd i At-

lanten.

Hä_~:vid __avs ~~gs ö~a sjö- och flygstridskrafter i att upptå clw
och fo~·stora i1enthga uhfttar och raidfartyg som söka anfalL!
k?IWo~_crnn, samt överlämnande av befälet över konvoje rn a
v1d gransen mellan dc olika delkommandona i Atlanten.
I övningarna dellog sj ö- och flygstridskrafter från USA.
Canada, Storbritannicn, Frankrike, Holland och Portucral.
0!11_kying 50 övervattensslridsk raftcr, 20 ubåtar och l;") f~·g
diVlSIOner synas ha deltagit. Tre "hunter-killcr-tea ms" me d
vardera ett hangarfartyg som kärna ha varit organiserade.

Slrike Back. 19/9- 28:0.
Denna övning var den största och ägde rmn i östra Atlanten, farvattnen Yåster om Brittiska öarna samt mellan Island
och Färöarna, i Norska havet samt delar av Nordsjön.
Förutsättningen för övningen var, att ostmakterna riktat
atomangrepp mot de brittiska öarna och bombat andra viktiga strategiska orter i Västeuropa. Andam å let var att hclysa
förmågan hos SACLANT Strildng Fleet att utdela vedergällningssla g mot fienden , öva NATO-staberna och stridskrafterna i samord nade operationer, tmt1crh[tllstjänst till sjöss,
signai-, undetT~ittclsc- och väderlckstj än st, äskådliggöra k nmpcn om luftherrnväldet samt understödja landopcrationcr.
Den anfallande Striking Flcct's kärna utgjordes av fem
am erikanska och brittiska h angarf~1r tyg - ntlackhangarfartyg- vilkas flyg avsögs för atomvapenanfall Tnot strategiska
punkter inom fientligt territorium - i övningen repres enterade av utvalda m ål i Enghwd. NOi·ge och Danmark. Huvudstvrkan skv<ldadcs av s~irskilda Anti-Submarine-v Vadare
( ASvV) hangarfnl'tyg med för uhåts.i nkt speciellt konstrueradc flyg plan samt ett stort antal kryssare och jagare.
Fiendestyrkan utgjordes av NATO-flygstyrko r baserade i
England, Norge och Danmark samt ett stort antal ubåtar.
Avsiktcn var a t t med Striking Fleet genom det starkt ubiHsinfcktcrade farvattnet mellan Island och Fåröarna tränga in
i Norska hm·ct och Nordsjön för att därifrån med flygstyrl;.:orila starta vcderg~illningsaktioncr mot fientligt territorium.
Operationerna fick i huvudsak följ ande förlopp.
l'båtar och landbaserat flyg utnyttjades som framskjuten
radarsp an ing på stort avstånd från Siriking Fleet. Enligt en
uppgift skulle ub iHama ha op ererat upp till 170 distansmin.
från huvudstyrkan.
Närmarc huvudstyrkan utnyttjades jngarc i en yttre och
en inre shinn i radarvarningssyft c. över och närmast runt
flottan fungerade fa r tygsbaserat flyg i samma syfte.
Fartygens eget närluftvärn förstärktes av dc med luftvärnsrobotar typ Terrier utrustade robotkryssarna Canberra och
Boston.
För skydd mot ubåtar opererade två "hunter-killer-tca ms"
med vardera ett ASvV-hangarfariy g (Essex resp Tarawa)
som kärna helt fristående frän och framskjutet i förh~tllande
till huvudstyrkan.
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utförd es ~okalisering och anfal~ mot ub tttarn a
av for ubJ akt utrustad e J aga re, fregatte r och flygplan .
Flygp l a1~ typ ~n1mm~n J?atrulle rade i bestämd a sek torer
och utnyttja de for lokahse rmg radar, magneti ska detck torc e
och sonarbo uys. Med hydrofo n utrustad e h elikoptr ar anvti ndes dessutom .
Jagare bildade skärm dels framför varje farlya dels fr mn "'
för styrkorn a i sin helhet.
Forcerin gen av det ub~ttsinfektcradc farvattn et m ellan
Island och Färöarn a tillgick i stort på f öljande sätt.
De två "hunter-killcr-t cams" åtfölj da av två slagsk epp
re
(Ioo,~a. och Wiscon sin). underst ödda av kryssare och j aga
ade
förflvtt
styrkor
två
paboqa de genomb rytnmge n. Dessa
sig i två separata grupper omkring 12 till 20 dist.-min . atskilda.
På signal från befälha varen över Striking Fleet forc erade
därefter huvudst yrkan farvattn et med en fart av 27 knop.
Enligt vissa uppgifte r synes en del fartyg ha utnyttpa t särskild utrustni ng för att åstadko mma buller under vattn et i
avsi.kt att "dränka " fartyget s eget buller. Olika varvtal pa
varJe fartygs propell rar tycks även ha utnyttja ts för att försvåra ubåtarn as målfarts beshimn ing.
Efter verkstäl ld genomb rytning manövr erade Striking F leet
nordvar t utanför norska kusten upp mot Lofoten vareft er
kurs sattes mot Nordsjö n. Hela operatio nen inrymde s i en tid
av 11 dagar.
En magneti sk storm av anmärk ningsvä rd styrka försv å rade i hög grad samban det mellan flottstyr korna till sjöss och
myndig heterna iland samt mellan de olika enheter na till
sjöss.
I

.~essa ~'lag"

De e p 1Vater. 24- 28/9.
Operati onen avsåg öva snabbt ingripan de med en amfibiestyrka i ett isolerat stridsom råde med bl a vertikal landsti o·nmg under utnyttJa nde av atomvap en samt att öva överlä mnande av taktisk ledning . övninge n tjänade dessutom det syftet att belysa hur en ställnin g kan tagas för att hindra sovj etiska stridskr after att utnyttja Dardan ellerna och hur gå fillväga för att skapa möjligh eter för NATO att anfalla industricent ra norr om Svarta havet.
I övninge n deltog amerika nska 6. flottan förstärk t med ett
helikop terhang arfartyg och en Amphib oius Task Force och
c:a 40 fartyg. C:a 10.000 man ur amerika nska Marine Co r ps
•

•

<':')

synes ha deltagit. Från turkisk, italiensk , grekisk och brittisk sida deltog huvudsa kligen arme- och flygstrid skraft er.
Landstic rningen föregick s av "uppmj ukning" av strände rn a
med f artygsar tillcri med a tomstric~sme~lel o c~~. fällning . av. taktisk atombom b över aktuellt omrade mnanto r landstig mngsstränder na. Själva b esittning stagand et utfördes med marinsoldater vilka landsatt es n1.cd landstig ningsfar koster och fly g.
I det sc1;are fallet utnyttja des en mindre del f allskärm ssoldater medan huvudd elen landsatt es från helikop trar, efter det
att' fallskär mssolda terna hade säkrat landstig ningsom dtdet.
Ferid Off. 26- 28;9.
Operati onen avsåg att upp di l ta en antiubå tsbarriä r i ~~~r
vattnet mellan Island, Färöarn a och Shctlan d samt att ova
ubåtar att ostifrån forcera barriäre n och nå Atlanten .
Omkrin g 30 övervat tensfart yg, G ubåtsjak tub tttar och 60
patrullf lygplan formera de barriäre n.
Pipe Down. 13l10- 16j10.
Operati onen omfatta de en serie taktiska omor!.~entöv~inl\ar
under de amerika nska sjöstrid skrafter nas aterfard fran l-<.,uropa med deltagan de även av brittiska sjöstrid skrafter .
Er( arenhct er.
Erfaren heter speciell a för Sec Spray, Brown Jug,. Dec~
Water, Fend Off och Pipe Down ha ej stått att uppbrm ga l
o .
.
pressen.
Resnita ten av Fcnd Off - den speciell a ubats]ak t- och
ubåtsöv ningen då bl a atomub åten Nautilu s utsattes för intensiv uhåts.i ald - torde stämpla s "Top Secret" för avsevär d
tid framåt. Rent allmänt har dock konstate rats, att n~.lVaran
de m edel för att bekämp a ubåtar ej äro tillfreds stalland e.
NATO-f orskning en måste inriktas på att komma tillrätta med
,
.
.
.
problem et. .
Från Sce \\Tatch har den erfaren he ten dragits, att den kmridor som sträcker sia fr ån Island till Gibralta r m ed mycket
goda' möjligh eter för ~1båtsop eratione r, kr.~ v er .. större styrk?r
för skydd av konvoje rna än vad NATO for narvara nde dis.. .
.
..
ponerar .
Från i huvudsa k Strikc Back men aven vissa ovnga opera..
tioner har följ ande erfarenh eter vunnits.
karna
..
som
artyg
h~ngar~
ed
m
upper
Betydel sen av stridsgr
har ökat i atomåld ern, konnne r alt nunska mom cle !lainastc
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femton åren, då robotar delvis kommer att ersätta hem tmnnde flygplan.
I krig som utkämpas med konventionell a vapen eller i hrgränsade atomkrig kommer stridsgrupper med lwngarfartvo
att ha bestående värde inom översldtdlig framtid.
· :s
I ett obegränsat atomkrig skulle elt hangarfartyg s livshinod
bli kort men samma förhållande skulle råda även för ih~,._
baser Hand, för flygplan och för städer. Ett hangarfarh':'o.
sk ulle ha fyllt sitt ~indamttl, om det förbleve flytande så hin ~;
aLt det kunde utföra atomanfall mot utvalda mål.
" '
Hangarfartyg et kan fylla denna uppgift, men endast om
massprincipe n tillämpas. Fartygens flyg bomhade i de nna
övning upprepade gånger landmttl, innan fartygen själva lokaliserats och verkligen skadats av fienden.
Sammanlagt utfördes under Strike Back 234 flygför etag
med atomvapen mot mål i Norge, Danmark och Engla nd.
Sammanlagd effekt av använda atomsprängm edel motsYarade mer än under hela VK2 med konventionell a bomber
utnyttjad sprängeffekt Blott detta faktum visar tillräck ligt
för att belysa den största förändri ng som sjökriget någonsin
1mdergå tt.
Deln(lc meningar rttder angående nödvändighet en av h crravi:ildc till sjöss med permanent basering av sjöstridskra fter
i Norska havet.
Den amerikanske amiralen J. vVright, SACLANT, hävd ar,
att NATO kan kontrollera Norska havet och bringa effcktiY
hjälp till Norge i fall av krig. Han framhåller dock, att kontroll nv Norska Havet icke är nödvändigt för kontroll av östra
Atla nten.
Andra i övningen deltagande framhålla d~iremot, att bristande kontroll av Norska havet skulle vara a tt a vs tå fri'm ett
vidsträckt basomri'tde, från vilket luftanfall skulle kun na
insättas mot de nordvästra och centrala västra delarna aY
Ryssland, huvudsaklige n Mnrmanskom rådct och strntegiska
ptmkter i satellitstalern a.
Cnder de 11 dagar Strike Back vara d e har USN och RI\
visat att deras offensiva och defensiva styrka ökat väsentli gt
sedan el en senast avhållna NATO-övning en för fyra ~tr sedan. Ännu äro doek styrkorna och framför allt deras herc dska p långt ifri'm tillfredsställa nde. Amiral Sir J o han Eccles,
RN, framhåller:
"Vi ha icke tillnärmelsevi s tillräckliga styrkor för vår up pgift vare sig i luften, under ytan eller p~1 ytan. Vi lida en
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bctänldiq brist pi't styrkor nödvändiga för a tt utk.ä:npa denna
sh·id. D~t tillkommer icke Inig att kritisera politiska .. beslut,
men j ag säger detta såsom en profcs~ionell n:~m !11ed over LlO
~1 rs erL~rcnhctc1·: Jag kan ej klara mm uppgift S<Hlan den m1
är preciserad utan flera styrkor".
.
Liknande tong ~tngar uppmärksam mas 1 uttalanden av <1~~1
amerikanske amiralen J. \Vright och av ett flertal andra SJOstra tcgiska expntcr.
..
Storhritannie n kommer med nu varande pla ner for ncdskärni tu~ i flottprogramm et slutligt att inneha endas~ tr~'
hangarfartyg, av vilka endast ett pcrmnnent komme~· att mgu
i Homc Fl er t. Detta i förening med att CSA :s atlantHo.tta och
kanadensiska enhder, vilka s~dunda komma a tt dgor~ ~~~
vuddelen av styrkorna i östra Atlanten, behöva dvrbar ~.Id 1?r
att n[t sitt operationsom råde vid ett krigsuthrott. En hctankhg
brist på flyg- och marinstridsk rafter ~ östra Atlanten lwmmer
att råda dc första dagarna av ett kng.
.
Encsclsinännc n skullC' välkomna en permanent hasenng av
11 t1gr; amerikanska flottstyrkor r:~.an . i fred i öst.ra A thu~!cn
för att kom pensera svagheterna 1 ovnga, europeiska N~ l Olän ders flottor. Sannolikhete n härför bedömdes dock nnga.
Försvaret nv en stridsgrupp av hangarfartyg mot ubåtsoch flyganfnll h nr öka t betydligt under senare är. N :va reaplan, robotar, förbättrad radar- och hydrof01!utru stnmg och
elektroniska h _i älpmedcl, atomv~ycn av :lwnga s~~1g, 1:ya
system för anfall och försvar har andrat manga av im·utsaltuin<>arna för elt framaånosril-c t siökrig. Dock understrykes
my~k et starkt, att my~ket i:innu MersH~.r a~t göra för att .U1
fram effektivare lokaliserings- och fOl:~torclsen:edcl .. mo~
uhtttar. Nuvarande möjligheter att bekampa ubatar ar CJ
tillfredsställa nd c.
Den lyckade forceringen av det starkt ll~)åts~nfektc~:a<l.~ f~r
vattnct mellan Island och Färöarna - v1d vilken f~r ?vr1got
endast atomubttlen Nautilus lyckades notera torpedtraftar pa
ett llangm·fartyg - underlättades i hög gra<.~ att av dcltag_andc 20 ubåtar 19 styeken voro av konv sn twnell typ. Y_1ssa
f ranwånuar noterades dock av dessa ubatar, huvudsaklige n
mot ~~nä~· re enheter. Sammanlagt erhölls under övningen 52
ubåtskontakt cr. Av utförda nhåtsjaktnnfa ll resulterade 4 i
siinkning av vm·dern en ubåt.
Atomubåten Nautilus visade sig mera effektiv än den konventionella nhåtstypcn . Nautilus opererade i samhand med
övningen H dagnr h elt i uläge och tillryggalnrle en distans av
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~500 dist.-min. Vi~ ett tillfälle förföljdes ett skadat ha n<ra 1._

farty~, som. framgick m ed en fart av 20 knop, vilket rest~t
crad~ 1 att ubå ten kund e utföra ytterligare ett anfall.
a:
bl
framhölls
rens
presskonfe
V Id en
"När flert?let ubåtar blir ~t.?mdr~vna, kanuner probleme t
attoskydda. s1g m.ot dem att bh an svarare. Men även en a t0111_
u~ at ~~r sitt svaghetsmo ment.. Den m~1ste komma tillrä cklig t
att kunna avlossa sma torp eder och då kum1'l' ,.·l
nara for
.. l
upp t a~ w den. ~tomstriclsla_?dadc sjunkbomb er, förbätt rade
hydrofonutrust~_1mgar och hogre farter hos ubå tsjagande fartyg komma då an mer att försvåra för ubåten att utföra fr·nn'
gångsrikt anfall".
r
Strike Back gav mycket goda resultat och erfarenhete av
superhang arfartyget ( Forrestal och Sara toga), robotkryssaren (Boston och Canberra), robotubåte n (Barbera) och" den
tidigare nämnda atomubåten .
Andra erfarenhet er voro:
bunkrjng ~ill sjöss kunde utföras utan anmärknin g,
koordmatw ncn mellan olika förband och inom dessa fu nnc"'
rad e bättre än vid tidigare övnin!!ar
allt för många fördeLbefäl öve/all,tför få.

Vissa erfarenhet er gällande USN.
Dc största problemen i USN av idag är person alen och moralen.
strategi, taktik och telmik förändras fort under inverkan
a :r . den snabb_a utvecklinge n, men människan är fortfara nde
h.] artat och S.J älen av all krigsn"latcr i el. Detta är det elenwnt
~?m __är ~va~ast i flottan . Nu avh ållna övningar visade n t1cron
i~n·J'>attn~?g 1. både _effek!ivitct _och fighting spirit jämfört ~~~cd
tidigare ovnmgar 1 NA10 r egi. Men övningen avslöiade dessu tr:.m att USN på intet sätt är det professione lla s] älssta rkn
brodraskap det en gång var. En omfattande omplaccrin cr av
persona_!, skilda källor för officersma terial och korta ]~om
n:~nd~r~ngar ha hindrat flottan att nå den profession ella
effckt_~vit~t eller den hög a moral som flottan had e under VK2.
~es~ttnmgarna ptt större fartyg äro alltför ofta en samlin g
fr~m}mgar o som kastats tillsamman . Männen arbeta ht1rt mci1
~n.allost, manga av dem utan en aning om hur eller va rför
1 flottans operatione r.
o ~=rfarenl~etsnivån .Jws flottans vaktgörand e officerare är s~'t
lag ~-tt ~e fl-~~ta hefalhavar e ej våga lämna bryggan då fa rtygen ar hll SJ oss.
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Materiella belöningar till tekniker och specialiste r förek ommer oftare i det civila livet än i det militära. Ingen verklig yrkesskick lighet kan någonsin begäras med så konsta n ta
och viktiga personalfö rändringar som nu förekomma .
Begränsnin gar och standardis eringar gjorda a v försvarsdepartemen tet ha elim.inerat några av flottans gamla privilegier och dess strävan att bli en elittj änst. Antagning av negerpersonal i stor utsträcknin g, kort anställning stid och användandet av reservoffic erare i hög grad ha skap at dc huvudsakliga problemen och minskat yrk esskickligh eten och kunnigheten . Alltför mycket arbete läggs ned på att lära sjömannen mycket, som ej har m ed flottan att göra. Vi lär honom allt från "Sex and you" till "Universal Code of Military
In j ustice". l\Icn vi lär honom inte tillräckligt för att bli en god
sjöman.
Atgärd er måste vidtagas för att kom.ma tillrätta med förh ållandet. Bl a genom rationalise ring av skolsystem et, utfästand e av belöningar och längre sjökomme nderingar (inte
2 a 3 år utan 4 år).

980

981

Notiser från nar och fjärran
Sammanställda vid mannens pressdetalj

Sverige.
Undersökningarna av skeppet WASA .

Den gå ngna månaden har var it en månad med dåliga arbetsresultat. '' 1
serie kort,·ariga dockningar ha medfört a tt elykarpontonerna ej kunnat liiggc
annat cin vid ett par tillfällen. Ogynnsamt viider hilr dessutom förs,·:"mlt dyk n
från ensmn dykarbåt. Ombyte av dykare har också ägt rum med [ltfölj;mdt·
enteringss,·årigh eter och slutligen har ''asiaten" också gjort sig påmind .
Resultaten från månaden äro därför ganska magra. Något tunnela rbete h:
ej medhunnits - däremot h ar det ,-isat sig, ntt elen Lireliga delen av tun n< 1,1
stått bra under uppehållet i arbetet.
:-\edgånr;schaktet till tunneln hade de lvis fyllts med rasmassor från slagg
Vid upprenming här fick man fram de ls en något över en met<'r 1. 11
list, troli gen från ett räcke e d, dels ett rätt ill a medfaret stycke av <"n fur ,.
planka ( längd n ågot över l m, bredd en fot, tjocklek ursprungligen troligt· n ~
tum. H å l o d ger en hel del upplysninga r om placering av brädgå ngsstöttor o d
Vidare är det påta-:s·ligt att den varit inbyggd i klink.

WASAs lä ngd uppskattas till omkring 48-49 m , och omkrin g 3 m lä ngre,
än som förut antagits.
Upp till en höjd av ungefär tdi. meter över övre d >ick är akterkastellet kravellbyggt i ek med 2 tums plankor. Därovanför förefaller det att hava varit
klinkbyggt ti ll en höjd av omkring 2,5 m.
Den kravellbyggda delen av akterkastellet om BB har tydligen varit utsatt
för kraftig åverkan. På ett område, väl över övre däck. i:ir ytterbeklädnaden borta
men garneringen kvar. BB hörnspant mellan kastell och akterspegel är knäckt i
höjd med huvuddäck och bär snett utåt. Det hålles kvar av en bordläggningsplanka. som fortfarande sitter fa st i det.

Amerikas Förenta Stater.
Hangarfartyg.

Inclcpcndcnce har sjösatts. sam tidi gt påbörjades kölsträckningen av det sista
hangarfartyget i Forrestalklassen Constellation. Constellatian ber:iknas bli klar i
juli 1960 och kommer att kosta 198 million er dollar.
Ou r N a vy okt 195 7.

askla ~ rct.

Av olika observationer å brädgån gsstöt tor m m vet man nu. att bri:idgånga r.
förkastell och övre delen av akterkastellet troligen va rit byggd a i klink. D et fö n·faller dessutom, som om man här haft furubeklädnad.
Vissa uppmätn inga r ha gjorts vid tunneln. Höjden från övre däck till und nkant av övre port ha r uppmätts till 2,2 m och från övre port till undre till 1,95
m. Detta ge r en h öjd på inemot 3 m mellan övre däck och övre batteridä ck orl1
knappt 1.80 m ellan batter id äck<' n. Sammanställer man dessa uppgifter med uppgifterna om farty ge ts djupgående vid katastrofen samt med uppgifterna om po rtarnas höjd över vattnet vid samma tillfälle finner man att WASAs höjd fr?n1
köl till öne däck bör vara m ellan 9,5 och 10 m, vilk et i sin tur ger vid hand en
att kölen bör li gga på mellan 36,5 och 37,5 m djup.
Dykningarna har den sista tiden koncentrerats till akterskeppet för att söb
få klarhet i den ganska förvirrade bilden härav. Det har konstaterats att ele n
p åträ ffade kanon en ligger i en port på övre battcricläck, antagligen vid un gcfi:i1·
pkt 4-2 . Förefintli gheten av en port i detta läge var förut okänd, varför man nu
kan räkna med 12 portar i övre batteriet.
Ungefär 3 m under denna port finnes en öppning i fa rtygssidan, omkrin g'
.J-5 cm i fyrkant. Denna öppning är omkring 10 cm inn anför sidan igensatt me d
någon sorts fyllning, i vars mitt en plugg med 10 cm diameter sitter. Läget
passar med ett spygatt, men utförandet stämmer ej med tidigare kända.

Ubåtar.

="''autilus anlände till Portland 2/10 1957 efter att ha fullbord at sin hittills
län gsta dykning, som varade i 14 dagar, under vilken ti d fartyget förflyttade sig
över 5000 sjömil med en medelfart av 15 knop.
Marine News okt 195 7.
USA :s femte atomdrivna ubåt, USS Sarga, sjösattes i oktober. Sjösättningen
är så tillvida unik , att ubåten är byggd och sjösatt på Förenta Staternas västkust. M an st rävar i USA efter att ha möjligheter att både bygga och sjös:itta
ubåtar såviil på Atlantkusten som på Västkusten.
Our Navy okt 1957.

Storbritannien.
Jagaren Scorpion har förlagts till Chatham för ombyggnad till robotversion
(i l ik het med Crossbow).
Marine News okt 195 7.

frankrike.
Nybyggnader.

Ett helikopter-hangarfartyg, som beräknas klart 1961 har kölsträckts i Brest .
Fartyget, som kan taga 12 helikoptrar, ska ll i fred ersätta J ea nne d'Arc som
kad ettfar tyg, och avses i kri g användas för konvojtjänst och vid amfibieoperationer.

983

982
För närvarande håller man
Clemenceau och Foch på 22000
och en atomubåt. Colbcrt kommer
Inga nya konventionella fartyg

dessutom på att konstruera två hangarfartyoresp 29000 ton, en luftvärnskryssare Colbn::
att utrustas med robotar.
kommer att byggas.

Albanien.
Efter

sommaren

1957

räknar

albanska flottan 3 fregatter (ryska typen

Riga ) och omkring 12 ryska mtb.
Marin e Rund schau okt 1957.

The N a vy nov 19 5 7.

Bulgarien.
Danmark.
Danska motortorpedbåten Högen bärga des den 10/9, m en skadorna ,·oro av
den omfattningen att båten ej går att reparera .

På sensommaren 195 7 erhöll bulgariska marinen 2 fre gatter ( ryska typ en
Riga) och några ex tyska m-båtar.
Marine Rundsrhau okt 1957.

Marine News okt 19 57.

VäsHyskland.
Tyska ubåten Hecht (U2) x U2376, som bärga des på våren 1956 från Östersjön, där den sänktes av sin besättning 1945, hissade befälstecknet elen 2 okt.
Marine Rundschau okt 195 7.
Den väs ttyska flottan kommer att omfatta bl a 6 ev 12 jagare på 2600 ton
med en maxfart på 36 knop. Huvudbestyckning en blir 4 helautomatiska l O cm
kanoner i enkcltorn, 6 st 40 mm akan och 5 torpedtuber.
La Revue maritime okt 195 7.
Västtyska underbefäl på amerikansk jagare.

Sex unelerbefäl från västtyska flottan genomgår f n en 10-veckorsutbildni ng
på amerikanska jagaren Yosemito i Newport. Underbefälet skall ingå i den besättning som skall mönstra på jaga ren Anthony, när denna senare i år överEimnas till Västtyska flottan .
Our Navy nov 195 7.

Holland.
16 st träminsvepare på omkring 200 ton kommer att byggas på holl ändska
varv.

Pakistan.
Lätta kryssaren BABUR f d brittiska DIAD EM övertogs den 5/7 195 7.
Marine Rundsehau okt 19 57.
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