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Meddelande 

från 

Kungl. O rlogsmannasällskapet 

Nr7;1959 

Ordinarie saii/11/0lllriide den 4_ november 1959. 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Till arbetande ledamöter invaldes 

komm endö rkapten 2. gr L. O. Liud,c;rcn, 

komm endörkapten 2. gr G. H. E ngblom, 
marindirektör l. gr E. G. Eriksson, 

kommendörkapten 2. gr S. R. V. Slu·delius, 
marin direktör l. gr G. T. Lundberg, 

kommendörkapten 2. gr N . G. z lrnel!, 

kommendörkapten 2. gr S. Linden och 
marindirektör 2. gr t,spec.-ing ) K. G. L. Lundgren. 

2. Till korresponderande ledamöter inva ld es 

direktör Gösta I\.audcrn, Kockums Mekaniska Verkstaels AH. 
Malmö och professor Gustaf Ljunggrcn, Försvarets forskningsanstalt , 
Stockh olm. 

3. Valel es till föredragande i vetenskapsgrenen skeppsbyggeri 
och maskinväsende för år 1960 m·valde ledamoten Eriksson med lika
ledes nyvalde ledamoten Lundbe;·g som suppleant. 

4. Yaleles till föredragallCle i vetenskapsgrenen sjökr igskonst och 
sjökrigshistoria för år] 960 ledamoten N. L. Lindgren med ledamoten 
Gottf r idsson som suppleant. 
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5. Tog ordföranden till orda och riktade sig till Säll skapets 
gående vice ordförande, ledamoten Lindh , och framförde från Ö rloa~. 
mannasällskapet samt från de närvarande ledamöterna deras pt: rs g,, 
l, l f" d 'd . 011· 1ga tac-;: or en tt som han fullgJort sin funktion som vice orct r-
rancle och under vilken tid han vid förfall för ordföranden lett f o. 
handlingarna med skicklighet. or. 

" D en huvudsakliga verksamh eten har bestått i ordförandeskapet . 
Orlogsmannasällskapets beredningsutskott och därvid bar Jeclamot. 1 

Lindbs insatser präglats av ansvarskiinsla samt en djup fond a\ ku~: 
skaper och sunt förnuft 

Ledamoten Lindh framförde diirefter sitt tack till Siillskapets leda. 
möter för det för honom visad e förtroendet uneler elen tid han fu ll. 
gjort befattningen som vice ordförande . 

Karlskrona den 26 november 1959. 

L. RUDLING 
sekreterare. 

Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 8/1959 
Höy!idssanunantriidct den 16 IIO'l'Cillba 1.9:)!) (dc! 188:c). 

( Litdrag ur protokoll ) 
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1. Infördes nyva lda arbetande ledamöterna Lundberg och Lund
Qren samt korresponderande ledamoten J\-a ud crn och hälsacles väl
komna i Sii ll skapet av ordföranden. 

2. Till ordförande för arbetsåret ] 9G9- 60 valdes hedersledamoten 
Lagerman. 

3. Till vi ce ordförande för tre ~t r (f ram till 15/11 1962) valdes 
ledamoten 13 crgclin. 

l T elegram ti ll H. M. Konungen avsändes. Svarstelegram mot
togs uneler dagen. 

5. Tillbnnagav ordföranden de av Kungl. örlogsmannasällskapet 
tidigare heslutade belöningarna nämligen 

Kungl. Örlogsmannasällskapets cliplom med hedrande omniimnancle 
och penningpris (200 kr ) till 

ledamoten Yngve Rollof för artikeln i Säll skapets tidskrift "Fredric 
IIem·ic af Chapman" samt 

kapten Ål~c ]ohnson för artikeln "Funktionell t försvar". 

Ledamoten Rollof kunde personligen avh;1mla sin belöning. 

6. Föredrog sekreteraren utdrag ur minnesteckningarna over cle 
Uneler året bortgimgna leclamötern<1, nämligen 
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a rbetand e ledamoten Beci?-Friis, 

arbetande ledamoten Resen, 

hedersledamoten de Chamf's och 

korresponderande ledamoten W ibo m. 

. Hecl e rs leclam~tenG. H . E ugb!om hade m~d skri velse u n d an iJ 1~ 1 1 
s tg att mmnestecknmg over honom skulle upprattas. 

7. Avgav sekreteraren berätte lse över Sii ll skapets verksamhet u
11

_ 

der a rbetsi\ ret J 9:)8-59. 

8. Föredrog ledamoten R. Engdahl utdrag ur sin årsberitltelse i 

vetenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshistori a ang "Den marina 

kraftutvecklingen utomlands och dess tillämpbarh et på svenska iö,.. 

hålland en" . 

9. N edlade Säll skapets ordförande sm befattning med an t,i ra n.J
1
• 

an g " S jöstrid skrafternas betydel se". 

K arl skrona den 26 november J 959. 

L. RUDLI::JG 
sekreterare. 
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Årsberättelse sjökrigskonst och 

sjökrigshistoria 

Den marina kraftutveck ling en utomlands och dess tillämp

barhet på svenska förhållanden. 

Av ledamoten ROLAND ENGDAHL. 

Aldrig tid igare har i fredstid d t så stort anta l stri dsfa1·tyg befunni t 

sig på stapeln och uneler utru stning världen runt som just nu . -~v 

omkring 500 nya fartyg är c :a hälften jagare och fregatter, en fpr

dedel omfattar Övervattensfar tyg av andra typer och en fjärdedel 

är ubåtar. Härti ll kommer omfattande moderniseringar av tidigare 

byggda far tyg. 
Den åte rhåll samhet i nybyggnaclsverksamheten. som på fl era håll 

varit rådande under ticlen närmast ef ter andra världskriget h ar, .=;e

dan de tekniska och strategiska förutsättningarna kl arnat, inom f ler

talet mariner förbytts i en målmedveten strävan till förnyelse och 

iörstärkning. Med den svenska marinen s a ktu ell a situation för ögo

nen har föredraganelen valt att i å rsberätte lsen sök::t ana lysera den 

nu påg~ten d e internationella ma rina kraftutveck lingen och dess doktri

nara bakgrund samt att i <mslutning härtill kn yta några re f l e~ i on e r 

over denn a utvecklings tillämpbarh et på sven ska fö rh ållanden. 

Vä rldens något över sext io marin er kan indelas i tre huvudg ru pper: 

de större marinerna med interkontinentala uppgif te r: U SA, Sov j et , 

Storbritannien och Frankrike. 

de mindre marinerna i första hand avsedela för cl et egna landets 

och den egna s jöfartens försvar ~ med förhå ll andev is a ll sidig sam

OJansättning - till exempel italienska, nederländska och svenska ma

rinerna sam t 
vaktfl ottorna med mycket begränsade, kustbundna uppgifter t öre

kommande hos stater såsom Libanon. Et iop ien och Vietnam. 

I årsberättelsen berörs -- förutom de ledande marin erna ~ det 

Urval bland övriga mariner, som bedömts vara av intresse för rlen 

förelagd a uppgiften. 
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Förenta Statern a. 
'j 

l~ 
! \i: \'\ Med en styrka på över 4 000 fartyg och 10.000 marinflygplan 

1 
• "" Förenta S taternas flotta den i särklass största i världen. Dess ttp ar fil 1\- ; ,. ,,~"·"'J ~ ~ 

gifter är också världsomspännande och kan med utgångspunkt if/- -----~~L(_:n?_1 _9 _ _,--__ __,_ -- 1 -~~~---"r-----~ auktoritativa amerikanska uttalanelen sammanfattas enligt fiilja nct:~ .C- ------------- --------------
att utgöra en politisk maktfaktor som motvikt mot expans ions. Atomdrivna robotkryssaren Long Beach. strävanden från östblockets sida, 

att tjäna som avskr~ickande mom ent gentemot allmänt krig, 
att förh indra utbrott eller i var j e fall sp ridning av begränsade krig. 
att utgöra ryggraden i skyddet av NAT O :s s jöförbindelser över 

Atlanten samt 

att försvara den amerikanska hemorten mot anfall från och över 
omgivande hav. 

Denna målsättning får ses mot bakgrunden av rådande uppfatt
n ing, att ehuru ett totalt krig utgör den största faran för 'CS.\ och 
den fr ia världen i övrigt, är denna form av krig inte den mest san
nolika. Risken för "begr~insade krig" är betydligt mera påtagl ig. 

Det synes i detta sammanhang av intresse att h~ir återge de av 
Henry Kissinger ("Kuclear \Veapons and Foreign Policy") lo rnm
leracle definitionen på begränsade krig : "Ett begränsat krig. är ett 
krig för s~irskilda politiska mål , ett krig som avser att skapa relation 
mellan insatt styrka och eftersträva t mål. Det återspeglar alltså ett 
försök att påver/w motståndarens vilja, inte att krossa elen, att göra 
dc förhåll anden man vi ll påbörda fienden, mer attraktiva ;l\1 forl
satt motstånd, det avse r att uppnå särskilda, begränsade mål - inte 
total tillintetgörelse." 

Konsekvenserna av denna doktrin är att USA parallellt med ut
vecklingen av kärn vapenladelade interkontinentala vapen vidmakthåller 
och vidareutvecklar sina "konventionella" styrkor för att mö j liggöra 
ett effektiv t ingripande- med eller utan taktiska atomvapen - i alla 
tänkbara situat ion er och i alla delar av världen. Genom att hålla en 
differentierad krigsmakt med hög beredskap, räknar man med att 
kunna avhålla Sov j et även från begränsade aggressioner. I ett "kon
ventionellt" krig mellan So vj et och v~istmakterna - vilket måste bli ut
draget - anser man inte Sov jet ha någon möj lighet att utgå 50

[11 

Lv-robot , typ Terrier på kryssaren Boston. 

Kryssaren Albany (sjösatt 1945 ) helt ombyggd med robotbestyckning. 
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segrare med hänsyn ti ll USA :s klart överlägsna procluktionsfi>rn,· 
Denna kommer enligt amerikansk uppfattning att i länoden · aga . 

.. 11 l o b gu rd Si o 
ga . an c e pa mo.tsvaranele siitt som uneler anch·a världskriget. ~ 

Av de tre forsvarsgrenarna är marinen elen som bäst bm . 
C. . . . . ' [lat s· 
~~- ~tt mgnpa 1 snabbt uppblo~~a1~de lokala kon flikter ge110111 s ii g 

fotmaga att kunna kontrollera SJovagarna till och invid det 1- n 
J. fl' l ·" , a ,tueu 
,on I <tomiaclet, att kunna anpassa valclets art och omfattn incr a 
l t l·t ·11 l 1 · · "' efter 

C e. ~,"~e a J e lOvet s.amt att ~ta!)I era sm ~tyrka på valplatsen under 
eit01 deJlig t_1d och haruneler t1 ll to ra nodvan d1ga förstärknin gar . 

Den amenkanska f lottans fredsrustningar upr)oår för n'i r .. . _.11 .. . _ .. . • .. "' ' \,tJancJe 
t1 . na1ma1 e ett tusen tartyg, clarav 26 hang·arfar tvg· 15 k1-, .. _ 
240 . , ' \ SS,[ J e 

jagare och fregatter samt över 100 ubåtar. ' 

yncler byggnad befinner sig 70 större fartyg, cläriblancl ett atom
dnvet hangarfartyg på 85.000 ton, tre hangarfartyg av Frn-resta] . 
klass, en robotkryssare, 41 jagare och fregatter samt 18 atomclri 

b" H· ·n l vna u at_ar. artJ (0I:m1er ett stort anta l lätta fartyg samt hjälp- och 
speetalfartyg a v olika slag. 

Flera a_v de uneler byggnad varande en heterna är av epok.c:r)rancle 
konstruktiOn med atomclri ft och robotbestyckning och skall hi i r kort
fa ttat beskrivas. 

Hangarfartyget Enterprise, "N uclear Powerecl A ttack Airera ft Car
rier", CV A (N), i\ r det största stridsfartyg som någonsin byggts . Det 
kan ta 100 flygplan, varav 50 atombombbärand e, är hel t ut rustat 
1:1ecllv-rohotar av typ ''Terri er", har åtta atomreaktoret- som skail ge 
ta r tyget en fart av over 85 knop samt har en besättning på 4.000 man. 
Denna fartygstyp utgör kiirnan i amerikanska f lottans slrateoiska 
"Task Forces". "' 

K ryssaren Long Beach, "Nuclear PO\verecl Guidecl Missi k Crui
ser'_'_, CG(N), på 18.000 ton är el en fö rsta l,Tyssaren som all t igt· nonl 
utgor en cfterkrigskonst ruktion. Det är det fö rsta övervat tt:ns fa r
tyget med atomdrift och även det första fartyget , som helt ut rustas 
~ed robotvapen. Atommaskineriet beriiimas ge kryssaren en fa rt av 
lllte mindre än 45 kn op. Long Beach sjösattes i juli 1959 och har un
gefär samma skrovdimensioner som de tunga kryssarna av Salem
klassen. l bestyckningen ingår en medeldistansrobot (mö j !igen "Pola
ris"), a llmå lsroboten "Talos", lv-roboten "T errier" samt undervattens
robotar . Kryssaren blir h~i rigenom "s jälvförsörj ande" 1fråga o ll1 al la 
fo rmer a v anfall och försvar. 
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skiss av planerat amfibiefartyg, LPD. Tjänstgör som »flytdocka » för 
mindre landstigningsfarkoster och är samtidigt hangarfartyg för 

helikoptrar samt medför amfibietrupp och underhål l. 

Medan andra världskrigets jagare och f regatter had e en storlek 
av mellan 1.000-2.000 ton har dessa nu vux it till det tre- eller fyr
dubbla. Samtliga nya jagare och fregatter utrustas med robotvapen 
och även på dessa fartyg börjar man successivt införa atomdri ft. 

F regatten Bainbridge, "Gu idecl Missile Frigate", DLG(N), blir elen 
förs ta atomdrivna, robotbestyckade fregatten och kommer att utrustas 
med exklu siv ubåtsjaktutrustning samt robotar av "Terrier"-typ. A k
tion srad ien med hög fart kommer att bli nästan obegränsad. Här
jämte medför atomdriften andra fördelar bl a möjlighet att tack 
vare frånvaron av sko rs tenar och lu ft intag anordna bättre skyeld för 
besättningen mot racliaktivt utfall. Fregatter av denna typ avses för 
de atomdrivna, offensiva operationsgrupperna. 

Robot jagaren Wilson, "Guided Missile Destroyer", DDG, är en 
utveckling av Forrest Shennan-klassen och av halvkonventionell typ . 
Den är på fi.OOO ton och kommer bland annat at t bestyckas med luft
värnsroboten "Tartar". 42 sådana robotar kan medföras ombord. Med 
sin robotutrustning, sina förbätt rade antiubåtsvapen och elektroniska 
1llålsökningsinstrument anses dessa fartyg vara betydligt överlägsna 
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andra världskrigets konstruktioner. För bekämpning av lätta Öve r
vattensfartyg och för beskjutning av mål i land har jagaren två hel
automat iska 12,7 cm kanoner. För n~irvarande är tretton enheter av 
denna klass uneler byggnad. De avses som närskydd för am fibi estn
kor men kan även ingå i ubåtsjaktgrupper för skyddet av sjöför
bindelserna. 

Det nu löpande atomubåtsprogrammet omfattar J 8 enheter. Fc111 huvudtyper kan urskiljas: 

l. Atomubåtar bestyckade med ballistiska medeldistansroiJotar 
"Nuclear Powered Fleet Ballistic Missile Submarines", SSB( _ T) ; ' 

2. Atomubåtar med styrda robotar, "N u el ear P owered Guided 
Missile Attack Submarines", SSG(N) ; 

3. Atomdrivna attackubåtar, "N uclcar P owered Attack Subma
rines", SS(N); 

4. Atomdrivna jaktubåtar, ";-J u el ear Powerecl l-Iunter-Killer Sub
marines", SSK(N ) ; 

5. Atomdrivna raclarspaningsubåtar, "N u el ear P owered ]Zadar 
Picket Submarines", SSR(N ) . 

Härtill kommer ett antal konventionella ubåtar med eller utan rolnt
vapen. 

Av den förstn~imncla typen sjösattes i juli 1959 George Washington 
på 6.700 ton, den största ubåt som någonsin byggts. Den får 16 ver
tikala tuber för ballistiska medeldistansrobotar av "Polaris"-typ med 
en räckvidd av 2.400 km. Nio sådana ubåtar är under byggnad och 
ytterligare planeras. Intill 1970 ~ir avsikten att t illföra flottan J O ullil
tar med "Polaris" -robotar. Intressant i detta sammanhang är en propå 
från amerikanska flygvapnet ,där man ifrågasatt om icke dessa ull{ttar 
borde överföras till SAC ( Strategical Air Command). 

De minsta atomdrivna ubåtarna är på ca 2.000 ton. De enheter, som 
är avsedda för attack- och jaktuppgifter har fått extremt strömlinje
formade skrov och har mycket hög fart j ä m te god manöverförmaga. 
För attackubåten Skipjad har till exempel nämnts und ervattensfarter 
på 35- 50 knop. Dess vapen och tekniska hjälpmedelmedger anfall på 
alla slag av fartyg såväl på som under ytan. 

En ny typ av sjökrigsmateriel är den under utbyggnad varande am
fibief lottan med specialkonstruerade, kombinerade bas-, hangar- och 

Nedre 
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t~~loli:'. 
~ij· 'j,,.... 

övre bilden: Provskjutning med Polaris,-To bot. 
bilden: Polaris-utrustade ubåten George Washington 

på 6.700 ton vid sjösättningen i juni 1959. 
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Readrivet tungt sjöflygplan. Föregångare till framtidens atomflygplan? 

uncl_erhållsfartyg för landstigningsfarkoster och J1eJikoptcr t .. 
amtibletrup]J - F ·t o .. • • u I lis tade _ e1 . . a1 ygen utgor en kombmat1on av konventi onell· 1 
<xartartyg· ocl l b ... o l t lan-" , 1 sna J a tonac s- och transportfart•·g· av t ''' 
T1·a 1 ·t " J "A - . J · y pen · 'ttack 1spm s oc1 ttack Cargo Sh1ps". 

F01_· budgetåret 1960-61 kommer medel att :1· sl ··as fo" 1- ytt· ~ 1· . . l·· . '. , . ei I " are 
at0111c 11vna. och robotbestyckade fart)· a bland annat ett t 1" 1 . f . . ~=< a 0111< nvet 
1angar artyg samt tre eller fyra atomubåtar i elen större !·l· 
bestyd ad d "P l . ,. l , ,tssen 

.. ' '. e me o ans -ro Jotar. Kostnaderna för dessa ul/ \ta. 1 ~ 
raknas t11! ca 500 mi l j kronor pr st. ' ' 

1 
Je 

Uneler den närmaste 5-;trsperioden a v ser man att by ag· a 
200 uncle. !· _ .. t f l' "! Id . ~=< om ca _ _ · 1 dJg e arClgsta .a Jagare och ubåtar för ubåtsj akt D 
skall bland annat utrustas med "Asroc" ocl "S 1 , 1 · · e 
J 1 f l · 1 u J ro c , c en ameri -
.:-ans <a ottans nyaste ubåtsjaktvapen. 

Betecknande för amerikanska flottan är de stora ansträngningar 
och kostnader som boas ned [J 0 1· · ·1- · 1 . .. .. .. · 
.. . . . · bo . a O l s d1mg o c 1 torso k. Sarsklit illll'nsiv 
a r 111 n 1-tnmg·en " 1 ' , .. pa nya vapen oc 1 lokaliseringsmedel för ~b<!tsi a kt. 

Rbn c! annat soker man !å fram en atom laddad sj unkbomb. som. kan 
Lt ll as eller manovre ras !rån fart)'". Vapnet f 0 

• 1 1 .
1 

.. . o o· , a1 ses som (01!1 1) ('ment 
t1 l betmthga han f lygplan fällbara sjunkbomber. · 

T nom USA :s marinflyg kan följande huvudtyper särsk il i as : 

1. lVIecleltunga bombplan med 5 tons bomblast a lt atom~omi>er. 
2. Attackf lygp lan med något mindre bomblast alt atomhuml>cr. 

3. Jaktflygplan med möjlighet till attackbeväpning . 

.f. .Spaningsflygplan med S])eciell 1 t t · 1 o J ra c aru rus n mg o c 1 lan.~· a .;:-
tionsticl. 

~ >. L.:håtsjaktflygplan med lokalise1·in .~·smeclel, t1' ll 1 1 " ccxempe ~<Inar· 
)CJVS och/e ll er ubåtsjaktvapen 

~O l 

6. Helikoptrar med lokaliseringsmedel till exempel dipping-son,lr 
och ubåtsjakt vapen däribland målsökande torpeder. 

De tre förstn~imnda typerna avses för de strategiska hangarfartygs
styrkorna . Ifråga om elen flygande materielen för ubåtsjakt pekar ut
vecklingen mot ökat utnyttjande av helikoptrar med basering på lät
tare fartyg såsom jagare och fregatter. 

En försökstyp på marinflygets område är ett tvåmotorigt, readrivet 
sjöflygplan, S ca. M ast er, måhända fö regångare till framtid ens atom

drivna flygp lan 
Den amerikanska marinen har således en mycket allsidig samman-

sättning , där marinflyget utgör en integrerande del Detta flyg är så
väl tekniskt som organisatoriskt och ifråga om utb ildning helt inrik
tat på sjökrigets krav och på elen amerikanska flo ttans strategiska upp
gifter i a lla typer av varmt och kallt krig . 

Sovjetunionen. 

Omedelbart efter andra världskrigets slut inledde Sov jet en upp
rustning av sin örlogsflotta , som saknar motstycke i landets historia 
sedan Peter elen Stores tid. Den sov j etiska flottan bar under efter
krigsåren tillförts fler nya stridsfartyg än alla andra mariner i världen 
tillsammans, v ilket fört Sovjet förbi Storbritannien till rangen av 

världens näst största sjömakt. 
Sovj etmarinen omfattar idag ca 3.000 fartyg däribland 30 stora 

moderna kryssare, 250 jagare och fregatter samt 500 ubåtar. Härtill 
kommer 4.000 marinflygplan och robotutrustat kustartilleri. M ari
nens totala personalstyrka uppgår till 750.000 man varav 275.000 man 
i sjötjänst. I den fredsrustade flottan torde ingå alla fartyg, som inte 
är under ombyggnad eller genomgripande modernisering. 

Den sov j etiska flottans elilemma ~i r , att elen måste förde i as på flera 
av farvattenförträngningar och kontinenter åtskilda basområd en: i 
Norra Ishavet, i Östersjön, i Svarta Havet, i Fjärran Östern samt 
på senare år även i Medelhavet. Östersjön utgör dock alltjämt det mest 
betydelsefulla basområdet, cbr man också finner ryssarnas bäst ut

byggda marina bassystem. 
D en sovjetiska flottans uppgifter har av h~ivcl vari t av defensiv na

tur. Det har gällt att stödja armen vid dess operationer och framför 
allt sk;.rclcla dess sjöf lanker. I anslutning h~irtill har ryssarna utv ecklat 
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ett offensivt moment tillma rkstri derna intill kusten: an fall m11 t f 
d ens sjöflanJ.,:. Ryssarnas intresse för amfibieoperationer siirsl, ilt 

1
:

1
.:

clana av infiltrationskaraktär iir av gammalt datum, 0111 vilket s\ crio-~
historia bär vittnesbörd. Från andra världskriget finns vida re c:---cn1~)e~ både i Östersjön och Svarta Havet , cb r ryssarna genomförde e([ ston 
antal av flottan stödda sm~irre lanclstigningsfö retag, som beredde tvs-
karna betydande sv3righeter. -

D en på senare å1· inledda utbyggnaden av el en sovjetiskt amfibie
materielen i förening med ryssarnas nyvaknancle intresse fiir strate
giska amfibieföretag - Skandinavien, Storbritanni en och Jap;q 1 har 
nämnts i sammanhaget - ge 1· en tydlig anvisning om den struktur
förändring, som sovjetisk amf ibi ek rigfö ring nu undergår. Flirutom 
små och medelstora invasionsfarkoste r och specialbyggda transpo rt
fartyg räknar ryssarna även med ubåtar, sjöflygplan och helikoptrar 
som lämpliga fram tida amfibiemedeL 

I fas mecl sovjetflottans tillviixt har dess uppgifter vidgats även 
på andra områden. Den sovje tiska ubåtsf lottans utbyggnad kan knap
past motiveras av defensiva uppgif te r . Den ~ir utan tvekan in1 iktad 
på att kunna insättas mot v;istmakternas livsviktiga sjöförbindelser. 
Om man bortser från hasförhå Iland ena, som för närvarande i1 r den 
sovjetiska ubåtsflot tans svaga punkt, har ryssarna elt gott utgi't n;..:~bge 
för sjöhandelskrig med tio gånger f ler ubåtar än Tyskland in nehade: 
1939 och redan i fredsticl fler ubåtar rustade :in tyskarna ni'tgun sin 
samtidigt hade umlcr hela andra världskriget. 

H u vu eldelen av Sovj els moderna ubåtar tillhör följande typ t r: 
l. Z -klassen , en occangflende ubåt på 2.000 ton med en a kl ions

sträcka på 20.000 clist-min , en und ervatten sfart av 16 knop och be
styckad med torpeder, minor och på senare t ic! även robotvapen. 

2. W-klassen, en sjögående spaningsubåt på 1.050 ton lllt el en 
aktionsstri1cka på 15.000 elist-m in även leeles i viss utstr;ickn i n~· ut
rustad med robotvapen. Av denn a typ bedöms 150 ub~ttar vara i tjänst. 

3. Q-klassen, en kustubåt på 650 ton. 

överst till höger: Sovjetiskt torpedflygplan av typ TU-14 . 

Mellanbilden : Pansarkanonbåt - en av de många enheterna 
Sovjets starkt växande amfibieflotta. 

Nederst: Oceangående ubåt av Z-klassen . 
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Ut veck lingen på robotomdtdet ha r g t v1t elen sov j et iska i lot t 
. ''' l ' l Ctl) ytte rligare en uppgift av strategtsk art: mo J tg 1eten att med robot-

bestyckade ubåtar anfa ll a el en amerikanska kontinenten. Trots de 
stränga sekrete':,s med vilke11 Sovj et omger sin tekniska utveckling p~ 
d et manna omradet anser vaste rlandska bedomare, att ryssarn:t fö rser 
ett a llt större anta l ubå ta r med medeldistansrobotar. Det ans. s ~iven 
att Sov jet har atomdrivna ubåtar uneler byggnad och eventuell• redan 
i tjänst. Den under provtur va rande atomisbrytaren Lenin likso

111 
ryssarnas dokumenterade höga standard i fråga om robotvapen ~.;e r en 
kla r antydan om den sov j etiska flottans utvecklingsmöj li g·h e• L r. 

Sammanfattningsvis torde sov jetf lottans uppgifter i ett fnm ticla 
krig kunna formu lerJs enligt följande: 

att försvara och utvidga Sov jets kontroll Över angT~insan d, tn nan
hav, främst Östersjön och dess utlopp ; 

att hä rvid och även i övrigt samverka med armen , skydela dess sjö
f lanker och anfalla fiendens; 

att anfalla västs sjöförbindelser varhelst sådana förefin ns i oli ka 
delar av världen; 

att med fartygsburna medeldistansrobotar - i fö rekommande fall 
försedela med kärnladdningar - an falla viktiga m ål på västs te rrito
rium: baser, hamnar, rustningsindustri er, befolkningscentra etc samt 

att utföra amfibieoperationer även i stor skala över större vatten
om råden . 

Ifråga om härför erforderliga vapensystem har ubå ten nyss n;imnts. 
När det gäller offensivt betonade övervattensfartyg erbju der såväl 

de fakta, som kan utläsas ur fä rd igsbilda och under byggnad varande 
fartyg som den sovjetiska marina debatten och propagandan i'ttsk il ligt 
av intresse. 

Av uttalanelen f rån sov jetiska statsmän och mi litära iackm~in 
framgi't r , att man i Sov jet anser de stora övervattensfartygen, 
s lagskepp och hangarfa r tyg vara förå ldrade i atomåldern. En sådan 
instäl lning underl~ittas naturligtvis av det förh å llandet, att So\ ]d inte 
har några sådana fa r tyg, om man bortser från ett par enstaka äldre 
s lagskepp utan egentligt striclsvärde. Vidare har Sovjet vark en nu ell er 
tid igare innehaft några hangarfa r tyg. Tntressant ~ir att f inna hur den 
sov j etiska inre propagandan fram håll er hangarfartyg såsom otidsen-

so:. 

Chrusjtjev under nedskrotning. Enligt västerländska bedömare 
under ombyggnad till robotkryssare. 

liga och värdelösa med tydlig syftn ing på USA. ~orY! ytterligare argu
ment framhålles bä rvid hangarfartygens korta hvslangcl , man uncler
stryker deras karaktär av anfallsmedel, de kan endast användas för 
ett enda an fa ll seelan blir de sänkta etc. 

Oaktat Sovj,ets negativa inställning till bangarfartyg framhålle.> 
dock marinfl ygets stora betydel se samt betydelsen av styrkebalai:_sen 
i lu ft en vid ope rati oner till sjöss. "Man kan inte tala om henavalde 
till sj öss utan at t samtidigt vara överlägsen i luften". Såsom en er
sättnino- för hangarfartyg ser Sovjet det atomd rivna flyplanet, som 
får sto~· r ~ickviclcl fö t- operationer långt u te till sjöss. Möjligen ser 
man också i elen kryssar- och jagarburna sjöroboten (su rface-to-sur
face) en snar a r vtagare till det bemannade attackf lyget och på ~båts
iaktom r[tdet synes Sovjet följa västmakternas exempel med vtdgad 
använ dning av på jagare och frega tter baserade helikoptrar. 

Sovjetmarinen utnytt jar till stor del samma flygplantyper s01:1 det 
sovj eti ska flygvapnet . Marinjaktplan en ~t r sålunda av typ Mlg-19. 
Som attackf lygplan till sjöss används bombplanet Il-28 kompletterat 
me c[ TU -1-1: som ii ven finns i torpeclf lygversion. För långelistans flyg-
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spaning till SJOSS, till exempel i N ordatlanten används konverte _ 
l<t d~ f el tunga bomplan. 

Den sovjetiska kryssarpolitiken har efter Chrusjtj evs utt alan de i 
USA, att 90 % av de ryska kryssarna skulle vara under nedskrotn it n

åter blivit föremål för livlig debatt. Enligt brittiska bedöma re. ijy >· 
ensstämmer icke Chrusjtjevs uttalande med verkligh eten. F!crt :t~~
moderna kryssare anses sålunda allt jämt vara i tjänst elle r und ~ 
1~oderniseri~g för ins~allat ion av robotvapen. En östtysk tidskrift p u~~ 
hcerade nyligen en Illustration av en Sverdfov-kryssare omhyo d 
till robotkryssare. Två av 15 cm-tornen var härvid utbytta mot rol~~t
ramper och ett torn hade ersatts med lu ftvärn . E ndast i det aktersta 
tornet har det konventionella artilleriet bibehållits. 

I Leningrad befinner sig fyra modifierade Sverdfov-kryssare under 
byggnad. De anses vara 20 fot bredare än Sverdlov, vilket tyder på ett 
tonnage av över 20.000 ton. Fartygens färdigställande har skett låno
sammare än normalt, vilket en tid uppfattades som att byggen a skulle 
ha inhiberats. N u mera anser man emellertid på västmaktshall _ 
Chrusjtjevs uttalande till trots - att förd röjningen sammanhiinger 
med införande av ny och fullständig robotutrustning. 

Det är vidare bekant att man på de sov jetiska oceanjagarna hörjat 
ersätta det konventionella artilleriet med robotvapen. . 

I fråga om den sovjetiska marinens nybyggnadsverksamhet iir en
dast vaga konturer kända. Takten i ubåtsbygget synes ha minskat. 
vilket anses vara en tillfällig företeelse i samband med övergång till 
atomdrift. Även när det gäller övervattensfartyg bedöms Sovjet ha 
f rångått de konventionella typerna, som nu följs av robotbesl} ekade 
enheter konstruerade för framtidens sjökrig. 

Den sov j etiska flottans anpassning till atom- och robotåldern är i 
fu ll gång. 

Sjömakten har blivit väsentlig för Sovjet, emedan den är det för 
västmakterna. 

Storbritan n i en. 

1957 års brittiska vitbok innebar en revolutionerande "ny giv" 
elen brittiska strategin. Den gick ut på, att Storbritannien i fö rsta 
hand borde inrikta sitt försvar på det totala krigets krav. Man skulle 
satsa på vedergällningsvapnen och reducera de konventionella vapen-

Westland Wessex, en av den brittiska flottans senaste helikoptertyper 
för ubåtsjakt. 

slagen bl a f lottan. Bakgrunden härtill var att man ansåg det omöjligt 
att försvara Storbritanni en mot ett vätebombsangrepp. T illgängliga 
resurser borde därför koncentreras inte på att förbereda kriget utan 
på åtgärder att förhindra det. Inom en begränsad kostnadsram ansågs 
detta bäst kunnat ske genom att sjä lv tillverka vätevapen. Den ungefär 
samtidigt aktuali serade amerikanska doktrinen om det beg-r~insade kri
get såsom det mest sannolika i fören ing med Storbritanniens bristande 
resurser att, i likhet med USA och Sovjet, hålla sig med ett "både
och-försvar", medförde emellertid en snabb revidering av veder~·äll
ningsstralegin . Följden blev en ökad v~irdesättning av de konve!~tio
nella vapnen, varvid elen sov j etiska flottans kraftutveckling med bland 
annat robotskj utande ubåtar medfört en inriktning av det nya bri~tiska 
försvaret till s j östridskrafternas förm ån. 

Den brittiska marina strategin ä r idag inställd på fö ljande uppgifter : 

att försvara Storbritannien mot invasion sjöviigen (seaborne in
vasion) , 

att i samverkan med NATO slå tillbaka fientlio·a anfall mot sjöför
bindelserna mellan Storbritannien och de dela r <~ värlclen från vilka 
till försel av livsviktiga förnödenhete r måste erhållas, 
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att anfalla fiendens sjöförbindelser samt 

att med sjöstridskrafter anfalla viktiga mål på fientlig t elle r 
fienden besatt territoriun1. av 

Betecknande iir att britterna trots elen globalt sett förh åll andev i, 
begränsade roll, som numera tilldelats Royal N a vy, icke s Iii ppt / 
offensiva momenten , såsom till e~empel anfall på fiend ens ii· ·logs~ 
och robotbaser. Enligt l.Jrittisk uppfattning består det effektiva ste m~cl
let mot ett sovjetiskt ubåtskrig i anfall mot ubåtsbaserna. en ;'\s ikt 
som inte lika varmt omhuldas i USA. 

Av flottans uppgifter är skyddet av sjöförbindelserna allt j iimt den 
primära så väl i det totala som i det begränsade kriget. I Atlan lt:n och 
Medelhavet kommer brittiska flottan att i krig samverka med iivriga 
N A TO-stridskrafter. Målet blir då att på effektivaste sätt medverka 
i de allierades gemensamma operationer. 

Öster om Suez är avsikten att upprätthålla en balanserad flotta för 
allsicliga uppgifter och av icke obetydlig styrka. Detta anses Pi id vän
cligt för att Storbritannien skall kunna fullgöra sina åtaganelen inom 
SEATO och Bagclaclpakten samt för andra militära förplikteher in
om detta område. 

Den brittiska flottan omfattar för närvarande cirka 450 stridsfartyg-, 
däribland 7 hangarfartyg, 15 kryssare, 160 jagare och fregatter samt 50 
ubåtar. Uneler de senaste två åren har flottan genom nybyggnader eller 
helt ombyggda och moderniserade fartyg tillförts två hangarfartyg, tre 
kryssare, 14 jagare, 26 fregatter och 12 ubåtar samt cirka GO min
svepare och andra mindre fartyg. Stor vikt läggs på flygpLm och 
helikoptrar lämpad e för ubåtsjakt. 

Bland de nya fartygen i flottan tilldrar sig kryssarna av T iger
klassen särskilt intresse. P;tbörjacle uneler andra världskriget men först 
nu färdigställda föret er de till det yttre en tämligen konvCJltionell 
bild. Fartygens elektroniska utrustning är emellertid ytterligt vii! till
godosedd. Huvudartilleriets fy ra helautomatiska 15 cm pjäser iir helt 
radarstyrda och har en eldhastigbet av 20 skott/min. 76 mm lv-pjii
serna skjuter 120 skott/min . Kryssarens elektronikutrustning betj änas 
av 150 av fartygets 700 man. Genom helt inbyggd brygga och i övrigt 
viii genomförd lufttät till slutning är fa rtyget väl skyddat mot radi-

Brittisk robotjagare av County-klass. Därunder lv-roboten Seas!ug. 
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akt ivitet. Genom att ingen personal behöver vistas på däck och , 
sätta sig för str~dskador kan o fartyget utan allvarliga olägenh et~ r p~~~: 
se ra genom radl0akt1va omraden. 

Av -1-.J: fregatter i nu löpande nybyggnadsprogram har öve1· h;ilft 
Lirdigställts . Dessa fördelar sig på fyra starkt specialiserade t~'P:lll 
en tyngre och en liittare ubåtsjaktfregatt, en serie luftviirns frc~·attc 1 : 
och en serie flygdirigeringsfregatter. Storleken ligger mellan 1.700~ 
2.800 ton och tendensen är växande. 

Detydande kostnader har nedlagts på modernisering av hangariar
tygcn. Bland dessa nämns Victorious såsom "one of the best equippec] 
aircraft carriers in the \\·orlcl". En intressant nyhet är ombyggnaden 
av hangarfartyget nuhc•arlt till "commanclo car rier", en fa rtygsh·p 
som fått hög aktualitet genom de senaste årens många lokala kon
flikter i olika delar av världen. I sin nya skepnad kan fartyget med
föra 600 fullt utrustade commandosolclater och två helikopkrdivi
sioner jämte drivmedel och annat und erh åll för en liingre tid s strids
verksamhet. 

nlancl nya fartygstyper uneler byggnad miirks fyra robotj aga re på 
5.000 ton av den s k County-klassen. De är 50 % större iin n;irmast 
föregående, efter kriget byggda jagare (Daring-klassen) - en stor
leksökning, som bland annat föranletts av utvecklingen på rohotom
rådet . U töver tunga och hitta lv-robotar, "Seaslug" resp " :-;cacat", 
får fartygen konventionellt artilleri samt ubåtsjaktvapen, typ "Limbo". 
Framdrivningsmaskineriet utföres såsom kombinerad ång- och gas
turbin. 

Efter kriget byggda och planerade ubåtar omfattar i hu vucktk tre 
buvudtyper: 

konventionell a jaktubåtar på ca 2.000 ton med orciin:irt diesel-
elektriskt maskineri, 

viitesuperoxidclrivna ub[ttar på 780 ton samt 

atomdrivna ubåtar. 

Sedan möjlighet till atomdrift nyligen er b j u dits genom amerikansk 
medve rkan synes v~itesuperoxiddriften ha övergivits. Den iö r~ta brit
tiska atomubåten kölsträcktes sommaren J 959 och fick härvid namnet 
Dreadnought, varmed man velat markera inledningen till en ny era 
i den brittiska f lottans utveckling. Ubåten får samma maski neri sonJ 
den amerikanska Triton och väntas bli färdig 1961. 

811 

Franskt hangarfartygbaserat ubåtsjaktflygplan, typ Breguet 1050. 

Frankrike. 

Den franska f lottan har under flera år fått leva ur hand i mun på 
grund av Frankrikes svåra finansiella läge, som delvis utgjort en 
fö ljd av land ets engagemang i Algeriet och Indokina. De nybyggnads
planer som antagits 1952 och 1953 har sålunda hittills endast delvis 
genomförts men dock tillfört flottan en serie nya fartyg bl a två 
hangarfartyg, två kryssare, 17 utsjöjagare och ett antal ubåtar, min
svepare m m. Under byggnad befinner sig ett 40-tal fartyg, däribland 
ett hangarfartyg samt jagare, fregatte r och ubåtar varav en atomdriven 
ubåt på 4.000 ton. 

Hj~ilp fartyget Ile D'O leron har byggts om till experimentfartyg för 
robotvapen. Den första robot j aga ren, La Calissonniere på 3.700 ton 
kommer inom en snar framtid att sjösättas i Lorient. 

lVIedel har nyligen äskats för en robotkryssare på 5.000 ton. Den 
kommer att bestyckas med franska robotvapen: "Mascura" mot flyg 
och und ervattensroboten "Malafon" mot ubåtar. Dessutom får far
tyget i l:khet med d·· n brittiska Count:y-klassen helautomatiskt medel
svårt artilleri och ombordbaserade helikoptrar. 
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Marinflyget omhuldas med stort intresse. B land flygplan fö r uV 
jakt har elen kolvmotordrivna Brcguet 1050 tilldragit sig internatio:~ts. 
uppmärksamhet. Detsamma gäller helikopterflyget, vilket bland an t ell 
återspeglas i svensk helikopteranskaffning. 

1
at 

F lottans totala tonnage skall enligt föreliggande planer h;!llas Vid 
450.000 ton stridsfartyg, vi lket förutsätter en nybyggnadskvot å 
30.000 ton/år. Uneler elen nya regimen bedöms möjligheterna ·.;tö t~· 
än tidigare att kunna närma sig denna målsättning. e 

A v intresse är att följ a den debatt, som sedan ett par år pagå r i 
Frankrike om flottans uppgifter i atom- och robotålclern . Härav har 
otvivelaktigt följt ökat intresse och större förståe lse för flo ttan s fram
tida betydelse och möj ligh eter att göra en effektiv insats i Frankrikes 
försvar. Det påpekas med skärpa från marint håll att fö r halvön 
E uropa måste försvaret väsentligen stödja sig på havet. Om så ei 
sker går Europa under. Frankrike, som har sin plats i hj iirlat a~ 
denna halvö, bör där spela en dominerande roll, framhåller elen käncle 
franske amiralen och skriftställaren Barjot och anger följande huvud
uppgifter för elen franska flottan: 

att omedelbart från spelöppningen unelerstödja kampen i Europa; 
flottan bör med hela sin kraft bidraga t ill att förhindra ett nedcrlali 
till lands på kontinenten, först genom att stöd j a landfron ten och 
sedan genom att tillföra förstärkningar från andra siclan haven; 

att utanför E uropa snabbt kunna ingripa och stödja brohuvudope
rationer Över havet i väntan på förstärkningar av markstridskrafter; 

att sammansvetsa E uropa med N orclafrika genom att uppriitlb!i lla 
största möjliga herravälde till sjöss i västra Medelhavet och där trygga 
fö rbindelserna mellan Algeriet och hemlandet; 

att försvara Afrika mot det hot, som kan komma från Asien: när
varon av elen franska flottan vid Afrikas alla kuster - speciellt dess 
ostkust - är nödvändig för Afrikas försvar, vilket naturligtvis bör 
ske i samverkan med N A TO samt 

att deltaga i det allmänna försvaret av elen fria världen. 

"Om möjligheten till fri samfärdsel mellan av havet åtskilda om
råden i elen fria världen ginge förlorad, sku ll e levnaclsstanclarclen 
sjunka i alla maritima länder. D etta skulle förebåda slutet på friheten 
i världen." 
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Vbåtsjakt- och lv-fregatten L e Gascon, l 700 ton. Har 12 målsökande 
torpeder och en AU-raketpjäs av Bofors' konstruktion. Den adertonde 

enheten av denna klass är färdigställd 1959. 

Mycket ankommer på flottan , n~ir det gäller att förhindra en sådan 

hän d elseu tv eckling. 
Så ter sig, enligt Bar j o t , flottans yttersta uppgift även i atomåldern. 

Nederländerna och Canada. 

N ederländerna och Canada är två nationer som till befolkningens 
storlek ekonomiska och maritima intresseinriktning företer många lik
heter. D etsamma g~iller omfattningen och utformningen av deras sjö
stridskrafter som framgår av nedanstående tabl å. 

Hangarfartyg ......... . 
Kryssa re ............. . 
Jagare och fregatter ... . 
Ubåtar ......... .... . . . 
lVIinsvepare ........... . 

N ederländerna 

l 
2 

3± 
9 

68 

Canada 

l 
(l ) 
±6 

3 
32 

Av dessa fartyo- är bland andra 12 holländska jagare och 14 kanaden
siska fregatter ~yligen färdigställcia och även övriga fartyg oär till 
större delen moderna, moderniserade eller uneler ombyggnad. Salunda 
kommer de b~igge holländska kryssarna De Ruyter o~.h D e Zcve1~ Pro
vincien att utrustas med lv-robot, typ "Terrier". Aven fyra pgare 
ur H olland-klassen skall förses med robotvapen. 

P å nybyggnadsprogrammet upptar N ederländerna ett antal ubåtar 

och minsvepare. 
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Canada bygger ytterligare fyra fregatter av Restigou chc-k.Ja 
(2.900 ton) som skall få ubåtsjaktvapen av amerikansk konstruktio~s 
Utredning pågår i försvarsministeriet om anskaffning av atomubåta~· 

För bägge flottorna gäller skyddet av sjöförbindelserna son1 det. 
primära uppgiften även om en ny strategisk faktor tillkommit i forn~ 
av sov j etiska robotub~ttar, vilket framför allt berör Canaclas Stillahavs
kust. Man fäster sig vid att medlemskapet i NATO inte hos tl;·u:;on
dera av nationerna dämpat intresset för att vidmakthålla en iiirhål
lanclevis stark marin. 

Japan och Tyskland. 

Vid andra viiridskrigets slut hade både elen japanska och den tyska 
sjömakten krossats. Vid inträdet till 1960-talet är båda målmedvetet 
i Lircl med att åter bygga upp sina sjöstridskrafter, delvis med hi~ti'md 
av sina forna fiender. Uppbyggnaden av dessa mariner är a' ston 
intresse för oss genom de paralleller, som i fl era avseenden kan dragZ~s 
med svenska förhå llanden. 

Den japans/w flotta , som ur nära nog intet nu återuppst[tr, \ :incler 
sitt ansikte mot ett helt annat håll än elen armada, som 1944 gick sit t 
öde till mötes i "världens största sjöslag" vid Filippinerna. l )et zir 
främst hotet från den sovjetiska fjärran-östernmarinen och elen kra f
tigt växande kommunist-kinesiska flottan, som utgör clrivfj iidern i 
de nya japanska "maritima självförsvarsstyrkorna", som elen officie lla 
termen lyder. I väster skall japanska kusten försvaras mot tänkbara 
invasionsföretag från Kina eller Sovjet. Avståndet från de japanska 
huvudöarna till sovjetiska flyg- och flottbaser på Kurilerna och inom 
V laclivostokområclet kan mätas med östersjömått liksom farvattnen 
kring Korea. I öster och söder skall J apan kunna skydda sina livs
viktiga s j öhandelsvägar, vartill kommer det stigande intressd för 
Formosa. 

Omfattningen av de japanska marina planerna bar på senare år 
undan för unelan utökats . 1960 räknar man med att ha uppnått et1 
fartygsbestånd på minst 124.000 ton jämte ett mindre marin f!) g. SE'
dan 1955 har flottan tillförts 13 japanskbyggda jagare och fregatter. 
Härtill kommer från USA övertagna fartyg, bland annat jagare. 

Av de enheter, som japanerna själva bygger, är jagarna av siirskilt 
intresse. De första typerna var på 1.700 ton men har sedermera 
stigit till 2.900 ton. De är ännu utrustade med konventionellt artillert 

Japanska jagaren Harusame vid sjösättningen 1959. 

ll F . 1 t e 1 Fregatternas storlek ()Ch ubi'ttsj aktvapen. men ska d tO)O v~.P r . c. - -· - 1 ·el 
l
. - - Il l 000 och 1.800 ton. Den torsta efter kilget )ygg a tgget me an · .. 11 t per tnkluubåten s'ösattes 195!) och ytterli gare latta fartyg av a ~ Y o 

sive lan c~stigningsfarkoster och sp.ecia l f.~rtyg befmner Slg pa stapeln. 
Pao la"noTe sikt skymlar ett väsentltgt storre program. . _ b 1 e acl p[t fö l-Den c nya japanska marinen är för närvaranc e 01·gams t c 

jancle huvudenbeter: 

Marinstaben l ) 
Fem marinkommandon och två centrala skolor 
"Själv fö rsvars flottan" . 
En minsvepningsflottilj och en skolavdelnmg 
Landbaserat marinflyg. 

2) 
3) 

4) 
5) 

Även om elen nu pågående återuppbyggnadet~ löper förht\lanclevis 
fo .. r·s't! ·t igt utaör den dock ett tydligt tecken pa den bety~ e se, so:~: ' ' b .. t t J- a fora en t J 1 tillmäts sjöstridskrafterna i J apan~- stravan a ,unn 
Dch aktiv utrikespolitik i Fjärran Ostern. 



816 

•••. ::. ...• : .• ""! 

Västtyskt marinflygplan av typ Sea Hawk. 

Den nyao västtys/w krigsmakten har liksom den japanska byo-o·t 

upp helt fran grunden. För sjöförsvarets de l har detta_ · : "'"' s 
c . p . · .. mo m 1 amen 
. o\ . a11sforch_·_agets klausuler - inneburit fullständig valfrihet s;iväJ 

lflaga om avvagnmgen mellan olika stridsmedel som även beträffand" 
enheternas storlek och utformning. -

Upprustning~n av Väst_:ysklancls militära styrkor får emellertid inte 

ses ~asom en tsol eracl f_oreteelse på samma sätt som i 1930-talets 

!yskla_1_1~-· Den tyska kng~ma_kten av i dag är en integrerande del 

1 ett sto11 e sammanhang nam!Jgen NATO ·s förenad t .. · 
t . .. ' · e ans rangnn,!:ra r 

a t l esa s~arr n:ot e~1 eventuell aggression från östblockets sida. v~i~t-
tyskland mtar t tva ~vseenclen en nyckelställning i detta försvars

system, dels som en la t~.gst mot öster framskjuten pos ition i M ellan

eUl·opa, dels s~m meclforsvarare av Östersjöinloppen. Den västtYska 
marinens lliJI)g ft J · 1 · 1 er 'an l ans utnmg härtill sammanfattas i föl j;m de 
punkter: 

att i nära samarbete mecl Dar1!11at·l, spa"1·1·a .. 
- Ostersjöut loppen för 

Sovjet, 

att i samverkan med armen och flygvapnet förhindra sovj etiska 

~andstigningar bakom egen flank, vid Kielkanalen och på danska 
oarna, 

att samverka med NATO l d I 
s ..:y c et av förbinde lserna över Nord

sjön samt 

att avskära de sovjet iska sjöförbindelserna i södra Östersjön. 

Hösten 1959 omfattade Runelesmarine omkring 160 enheter, Jär-
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'blan d tre från USA övertagna jagare, sju f el brittiska fregatter, 20 

:yskbyggcla motortorpedbåta r av större typ och ett 50-tal hjälp- och 

trängfartyg. 
Uneler byggnad bef inn er sig bland annat fyra jagare på 2.800 ton, 

bestyckade med artill eri och robotvapen, torpeder och ubåts jaktv apen. 

Innan ytterligare åtta j aga re på hör j as, a v vaktas västmakternas med

givande att få bygga fartyg p[t mer än 3.000 ton, enär detta tonnage 

inte anses tillräckligt för att kunna mrymma modern robotbestycknmg. 

:Man hänv isa r härv id till de brittiska Cvunt:y-jagarna på [).000 ton. 

F em fregatter av /{ö/n-klass på l .700 ton har sjösatts uneler 1959 

De få r konventionellt arti lleri och ubåtsjaktvapen. Framdrivnings

maskineriet blir dieselmotorer i kombination med gastu rbindrift . Yt

terligare tre jagare skall enligt överenskommelse Övertagas från 

USA vid årsskiftet 1959/60, sannolikt bestyckade med robotvapen. 

De tolv planerade ubåtarna blir av en mindre typ på 350 ton med 

konventionellt maskineri , som ger en undervattensfart på 15 knop . I 

flot tplanen ingår vidare 40 motortorpedbåtar av större typ, 54 min

svepare, landstigningsfa rkoster etc. 

·Karakteristiskt för västtyska flottan är det stora antalet träng- och 

specialfartyg, som skall möjliggöra en mycket rörlig bastaktik - av 

stor betydelse med hänsyn till de trånga farvatten, i vilka elen väst

tyska f lottan har att operera. 

Inall es omfattar den västtyska f lottans nybyggnadsprogram 222 

enh eter . Tillsammans med befintliga samt genom lån och köp erh ållna 

Sjösättning Hamburg \den 6 dec . 1958 av fregatten Köln, den första 

i en serie på sex enheter av denna klass. 
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För att kunna inrymma tung robotbestyckning jämte erforderlig elek

tronisk utrustning önskar Västtyskland bygga stridsfartyg på upp t ill 

5.000 ton. Västeuropeiska unionens försvarsutskott har tillstyrkt. 

fartyg kommer Bunclesmarine i mitten på 1960-talet att omfatla ca 
350 enheter jämte ett mindre marinflyg huvudsakligen bestående av 
flygp lan, specialutrustade för spaning och ubåtsjakt. Den nuva n nde 
flottan bi ldar fö ljande förband: . 

l. jagareskadern (Kie l): 3 jagare 

1. konvojeringseskadern (Cuxhafen): 4 fregatter 

l. motortorpedbåtseskadern (Kiel ) : 6 mtb 

2. motortorpedbåtseskadern ("VVilh elmshafen) : 10 mtb 

3. motorbåtseskadern (Flensburg) : 6 mtb. 

Härtill kommer sex minsvepareskadrar, tre baserade i \Vilhelms
hafen, en i Kiel, en i Cuxhafen och en i Neustadt-Holstein om sam
manlagt 32 minsvepare samt ett antal landstignings- och hamnskydds
eskadrar i vVilhelmshafen, N eustadt-Holstein och Kappelnschlei. 
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Ett av viisttyska flottans största problem är utbildningen. Det gäller 
att för alla personalkategorier överbrygga en lucka på tio år, samti
digt som flottan befinner sig under kraftig materiell expansion. A ila 
äldre och från NATO övertagna fartyg utnyttjas därför främst som 
skolfartyg. 

Ehuru iinnu relativ t blygsam, kommer den pånyttfödda tyska flottan 
att snart innebära en aktningsvärd förstärkning av NATO :s svaga 
länk, norra flanken i Europa. På sovjetiskt håll har man inte sparat på 
kommentarerna till denna utveckling. Den utgör s ~ikert också bak
grunelen till elen nu inledda upprustningen av dc polska och östtyska 
mann ern a. 

Danmark. 

Danmarks geografiska position som "väktare" vid Östersjöns in
och utlopp har genom efterkrigstidens militärpolitiska utveckling pla
cerat landet i en världsstrategisk brännpunkt av första ordningen. 
Dess krigsmakt kan dock knappast sägas motsvara den betydelse, som 
detta område har i det västeuropeiska försvarssystemet. Från N A TO :s 
sida har också upprepade gånger krav rests på en förstärkning av i 
första hand den danska marinen. Danmark har emellertid förklarat, 
att ekonomiska resurser saknas för att genomföra ett mera omfattan
de nybyggnadsprogram. 

Ehuru tyngdpunkten av Östersjöutloppens försvar mot en sovjetisk 
aggression alltmer kommer att falla på den växande västtyska krigs
maktens lott, kan dock det danska försvaret inte allt för mycket efter
sättas. Ur NATO :s synpunkt får detta även ses mot bakgrunden av 
den betydelse, som måste tillmätas elen förtrogenhet med de aktuella 
fa rvattnen, som enelast kan förvärvas av den strandägande statens 
marin. 

Med hänsyn till Danmarks begränsade ekonomiska resurser har 
DSA genom en överenskommelse i maj 1959 erbjudit sig att betala 
hälften av kostnaderna för en flottplan på 300 milj. kronor. I planen 
som upptar 30 fartyg ingår däribland två jagare, en ubåt, sex motor
torpedbåtar och två minutläggare, samtliga avpassade för de grunda. 
danska farvattnen och det begränsade operationsområdet. När pro
grammet genomförts kommer danska flottan att omfatta 100 fartyg 
på samman lagt 45.000 ton. 
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Av Sovjet understödda mariner. 

Samtliga sovjetiska maritima sate llitstater liksom med Sovj et all
eracle eller politiskt unelerstödda stater har uneler de senaste åren ett
hållit en mer eller mindre påtaglig förstärkning av sina mariner o 

nom överlåtelse av sovjetbyggda krigsfartyg. Av störst in tresse f~~ 
vår del är elen nu pågående upprustningen av de polska och östtyska 
mannerna. 

T ill pols/w flottan har från Sovjet överförts bland annat två ja~·:-tre 
av Skoryj-typ, sex ubåtar, 20 motorto rpedbåta r och 10 minsvq>are. 
Ti ll sammans med en del ä ldre enheter bland annat jagare ger detta 
en sammanlagd styrka på 75 örlogsfartyg. Polen synes inte ha nttgot 
eget marint nybyggnadsprogram utan tillföres fartyg från Scl\ j d i 
elen takt som polska marinens personal har möjlighet att bemanna dem. 

D en östtyska marina upprustningen är än mer iögonfallande. T_-n cler 
de senaste fem-sex åren har på östtyska varv byggts cirka 1ö0 btta 
fartyg huvudsakligen motortorpedbåtar och minsvepare. Fem fru.:·atter 
och fyra ubåtar har överförts f rån Sovjet och uneler byggnad p·t öst
tyska varv befinner sig sex jagare och fr egatter, åtta motortorped
båtar, nio minsvepare och fyra ubåtar samt ett stort antalmi ndre far
tyg. Nybyggnadsprogrammet innebär att elen östtyska flottan under 
de närmaste å ren kommer att fö rdubbla s in styrka. 

Den östtyska flottan synes liksom elen polska i första Il and Ya ra 
avsedel för defensiv verksamhet inom elen egna kustzonen. Dock in
nehåll er bägge f lottorna takti skt offensiva komponenter a v ja
gare, ubåtar och motortorpedbåta r. De polska och östtyska sjiJ~tri ds
krafternas svaga punkt ligger i bassystemet Fartygen har endast 
hamnarna på de öppna polsk-tyska kusterna att tillgtt. ~ ågon mot
svarighet till de svenska skärgå rdarn a och deras goda baserin ~smöj
ligh eter f inns inte. 

]{ onununist-I\·inas flotta har inte låtit tala om sig mycket a nn;~ t än 
samband med skärmytslingar med nationalist-kinesiska lätt a i;~rtyg 

i Formosa-sund et och kring dc omstrielda öarna Amoy och Qucmoy. 
Ändå genomgå r denna flotta för närvarande en mycket stark ut\ cc k
ling. 

V id tiden för Koreakrigets slut bestod elen kommun ist-ki nL siska 

8~1 

Modern östtysk, på sovjetiskt var v byggd motortorpedbåt av typ P A-2, 
50 ton, 42 knop . 

flottan av en brokig samling till stor del ä ldre enheter bland annat före 
detta japanska, amerikanska, brittiska och franska fartyg. Genom 
tekni skt bistånd från Sovjet har flottan på senare år betydligt för
stärkts. Idag om fattar elen ca 400 fartyg av vilka ] 20 iir byggda på 
sovj etiska varv . 

Den kommunist-kinesiska flottan är en avgjort lätt flotta med 40 
jagare och fr ega tter - däribland 20 fregatter av Riga-klass ·- 20 
ubåtar och 100 motortorpedbåtar jämte minsvepare, kanonbåtar, lanel
stigningsfarkoster m m. Dessutom har kineserna två kryssare : Pei 
Ching (f el brittiska Aurora) samt en från Sovjet erhållen kryssare 
(f d 1\ aganowitsj). 

P ersonalstyrkan i f lottan uppgår till ±8.000 man vartill kommer 
en marinkår på 28.000 man. 

Uneler byggnad befinn er sig på kinesiska varv sex jagare samt 
ett anta l ubåta r, minsvepare, motortorpedbåtar och patrullfartyg av 
sovj eti sk mod ell. D et är med andra ord en aktningsvärd f:otta, ~?m 
här växt upp i a 11 tysthet. vars ambitioner och verksamhet 1 fortsatt
ningen san nolikt kommer att erbjuda mycket av in tresse. 

Bland övriga av Sov jet understödda mar iner må här näm~ns För~
nadc .•lrabrcpublikcns. Uneler Suez-krisen utsattes denna for krafttg 
åderlåtning genom att fem av dess tio fregatter gick för lorade. De 
lidna förlusterna har emellertid seelermera mer än v ~il kompensera~s 
genom överl åtelse a v sov j etiska fa rtyg bland annat ett antal SkoryJ-

58 



jagare. Förenade-arab-flottan torde idag omfatta sju jagare. <hl:l f. 
gatter och små ubåtsjaktfartyg. nio ubåtar och 30 motortor]Jcdl ~ Je, 

t l 
. .. . )dta,. 

san: :tt anta mmsvepare. trang- och specialfartyg - f lertalet '-
SOVJetiskt ursprung. a~ 

Sammanfattning. 

Den utomlanels allm~int rådande u•Jpfattni11g·e11 1 t f < _ om c e· ramtid2 
krigets karaktär har medfört " 

att man där vidmakthåller eller förstärker sina marina stridskrafter . 

att detta inte enbart gäller de större marinerna utan relati vt sett ; 
ännu högre grad de mindre; 

~t t cl ~n pågående upprustningen a v dessa både i öst och väst · 
n~<mga ±all sker med h j ä lp i en eller annan form från de stÖrrt: ma~ 
nnerna; 

att stor vikt fästes vid skyddet av sjöförbindelserna såväl de inter
kontmentala som de i trånga farvatten ; 

. att utvecklingen inom amfibiekrigföringen givit sjöstridskrafterna 
V1clgacle uppgifter, bland annat stöd åt markstridskrafternas sj ö-
flanker; · 

. att elen tekl1iska utvecklingen givit ubåtarna väsentligt ökade mö j
hgheter men aven 1 motsvarande grad komplicerat undervattenskria-
färingen; "' 

att detta i sin tur lett till ökad tonvikt åt ubåtsjaktens stridsmedel ; 

att utvecklingen på atom- och robotvapenområdet i al lt större ut
str;ickning integrerats i elen marina utvecklingen, vi lket medfört ökad 
operativ slagkraft och förbättrat luftförsvar· 

' 
att man u.tomlancls i flygstridskrafterna ser ett komplem ent till sjö

och KA-stnclskrafterna - icke någon ersättare; 

att flertalet maritima länder utvecklar ett i elen marina or<ran isa-
• • o . . o b 

tlonen mgaen cle mannflyg 1 v1lket helikoptrarna funn it allt större 
användning samt 

att de länder, som från grunden bygger upp sina mariner ptt nytt, 
ger hög prioritet åt fartygs clelen . 

8:23 

Reflexioner. 

Det som främs t pi'tvcrkar ·- c1'er borde påv erka - marinens stä il 
oing i vårt försvar, ~ir hecli.imningen av ett framtida krigs sannolika 
natur och som en följd härav behovet i krig av tillförsel utifri'm jiimtc 

111öjligh ctcrna att till sjöss skyd da denna samt marinens roll i inva
sion sförsvaret och inte minst dess hctyclelse som krigsavv;irjande in
strum ent i det politiska griinsskiklet mellan fred och krig. 

I ÖB -utredningen 19:!7 diskuterades tre alternativ rörande det fram 
tida krigets natur. Det första avsåg, att ett storkrig utbryter över
raskande och inleds med ömsesicliga kiirnvapenanfall. A lternativ tvi't 
inneba1·, att storkriget kommer först så sm~mingom efte r en period 
av ökad politisk spiinning och lokala konflikter . Det tredje alternativet , 
som en ligt skrivningen icke finge uteslutas, innebar att storkriget 
med de ohämmade k~irnvapenanfallen icke inträffar, "men att krigs
händelserna det oaktat får en omfattning, som leel er Skanclinavien och 
därmed även Sverige in i farozonen". 

Vägledande för unelerlaget till 19G8 års försvarsbeslut blev den 
av ÖB-utredningen uppställda tesen, att vi i första band borde till
godose fö rsvarets förmåga att stå emot ett krigs h;iftiga inlednings
skede, oaktat att det skedde på bekostnad av uthålligheten. Detta in
nebar således närmast en anpassning t ill dc på storkrig inriktade alter · 
nativ en. N å g on täckn ing för det treclj e alternativet - det begränsade, 
mer ell er mindre utdragna kriget - hade denna måls;ittning i varje 
fall icke. Inte heller för elen variant till det begränsade kriget , som 
påtryckningsstrategin med elen successiva utpressningen utgör. 

Såsom tidigare framhållits anser man nwncra allmänt på västmakts
håll att det begränsade kriget iir det uneler överskådlig tidmest sanno
lika. östblockets inställning i detta avseende har blott alltför väl 
demonstrerats genom praktiska exempel. 

Den ändring, som så ledes inträtt i beclömningsunclerlaget för för 
svarets utformning synes emellertid ;innu inte i tillbörlig grad ha 
uppm;irksammats i våra beslutmässiga instanser. Logiskt borde cknna 
utveckling nämligen medföra en omprövning av försvarets nuvarande 
inriktning, på motsvarande sätt som ~igt rum till exempel inom de 
NATO-hinder, som inte redan tidigare ansluti t sig till elen nu hos 
västmakterna allmänt rådande uppfattningen. Någon :inclrad inrikt
ning av vårt försva1· , har som bekant iinnu inte aktua li serats. 
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Följderna härav för våra försva1·smöjligh eter 

karaktär. som utomlanel s bedöms såsom elen mest 

lysas genom j äm törelse r med för Yästeuropa 
problem. 

i ett kr i()" ·1 ,. 1 . " l t' il 
sannolika, k·tn b~-
aktuell a fiirsqrs-

Inom -:\fATO anser man tillförseln av förstärkningar sjö vii!..!cn till 

Europa utgöra grundföru tsättningen för ett effektivt motst ;",,,,j 
11101 

ett sovjetiskt anfall. Detta g~illcr oaktat ti llgången på taktiska at
0 111

_ 

vapen. Grundtanken i NATO :s försvarsplaner är, a tt denna t illfiirsel 

skall komma igång omedelbart vid ett krigsutbrott. Aven 01 1 Yi i 

Sverige boppas kunna stå utanför kriget måste våra försva r~fi irlle 
reclelser ändock inriktas p:'! möjligh eten av ett anfa ll öster ifr;tiJ, var

vid vi i princip kommer i samma belägenhet som det Övriga l · u ropa . 

Vårt importbehov i krig är heroende av ett flertal faktonT !>land 

annat freds lagringens omfattning och eventuell avspärrning under 

ticlen före krigsutbrottet. Suez-krisen 1956 visade hur lätt störningar 

kan uppstå i vår känsliga clrivmeclelsförsörjning. T krig komm('r vi 

sannoli kt även att behöva förstärkningar av krigsmateriel. :i\fvd hän

syn till våra, i jäm fö relse med Viisteuropa begränsade resurser. iiven 

ifråga om lagring, förefa ller våra möjl igheter små att uneler to t! av

spärrning kunna bjuda starkt motstånd annat än under en m_n~kct 

begränsad tid rym el. 

Med utgångspunkt från Västeuropas beroende av förstärkningar uti

från, främst USA, utgör skyddet av sjöförbindelserna elen primära 

uppgiften för NATO :s sjöstridskrafter. En del av denna verksamhet 

är fö rlagd t ill Atlanten och bar så lunda för oss inte något di n kt in

ti·csse såsom jämförelseobjekt Det har däremot de problem. som 

gäller N A TO :s sjöfartsskydd i Engelska kanalen, utanför 1 m·ges 

västkust, i Nordsjön, Skage rack. Kattegatt samt i Östersjön . Diirest 

Sverige befinner sig i krig med en östs tat, kommer nämligen \;'[r im

portsjöfart och ev förstärkningar att föl ja samma vägar som N.\TO :s 

och följaktligen utsättas för samma hot. Skydclet av sjöförbimll'l~ erna 

sker alltså uneler i huvudsak likarlade förutsättningar. De påstavnden, 

som kommit till synes i svensk försvarsdebatt, att det inte skulil' vara 

möjligt att med sjöstridskrafter skydela sjöförbindelserna inom rJe..;sa 

områden, står alltså i direkt kontrast mot elen inom NATO-ledni ngen 

företräelda uppfattningen. 

Av intresse i detta sammanhang ~ir att stuelera de riktlinj n son1 

uppdragits inom N A TO för sjö f a rtsskyclclets ordnande i krig . ')e s sa 

825 
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g·i'tr ut på, ait endast dc kollektiva transporterna över Atlank 11 l· r 
< ••• \ !]:) . 

mer alt framimas uneler gemensamt NATO-skydd, medan transpor-
lerna i europeiska farvalten Utr skyeldas av respektive mott a:.;a n<I 
nalions sjöstridskrafter. e 

r viirt land har anförts , att om l ex västmakterna sku lle fi nn,] det 
med sina intressen förenligt, att ge oss del av sina tillgångar, ko111 111 er 
de även att se ti]] att dessa nttr sin bestämmelseort. Ubåtarn as Och 
flygs l ridskrafternas ökade prestanda har emellertid me el fört , a i 1 n

1011 
för alt skydela sjöförbindelserna i framticlen måste riikna med iin nu 
större insatser än uneler det senaste kriget. Det kommer cb rfi ir san
nolikt alltid att råda brist på eskortstyrkor. I ett sådant bge fördaller 
det inte troligt. att Sverige sku ll e få intaga en priviligieracl slidini no
i förhå llande l il! de i N A TO ingi'1ende medlemsstaterna. ~ 

För vår del bör slutsatsen hii rav bli, att den beclömnin~- av erf.,nkr
liga åtgärde r, som gäll er för skyddet av NATO :s sjöförbin cklsc1· j 

europeiska farvatten. både strategiskt och operativt kan direkt iiver
föras på svenska förh;'illanden . Den omständigheten, att Sverigl icke 
iir medl em i NATO snarare ökar ~i n minskar vårt behov av cgn ;t. för 
sjöfartsskydel bmpacle stri dskrafter. 

I anslutning hä1·till må även följande reflex ioner knytas ti!l elen 
inledda nedskärningen av vtu·a sjöstridskrafter. I ÖB-ut1·eclningcn ut
sades, att importskyddet måste beskäras till förmån för förs \ arel s 
förmåga att motstå ett krigs h;iitiga inleclningsskecle.Tesens hå llktrhet 
synes emellertid ytterst beroende av, om det som nu offras av i111 port
skydclet i sblJet ger så sto r ökning av totalför svarets förm åga att 
motstit "ett häftigt inlcdnings~kecle", att detta har någon avgi_j,-, lll rle 
betydelse och a ll tså ;i r värt priset. Frågan är så mycket mer be1:;ill ;g ad, 
som för importförsvaret lämpade sjöstridskrafte r även kan utnYt t jas 
för uppgifter i fö 1·svaret mot invasion. 

När det gäller invasion sförsv a ret är för randstaterna på kon! im·ntcll 
hotet av invasion landvägen (gränsinvasion) det a llt överskuggande 
problemet. Sjöstridskrafternas medverkan i denna funktion blir h~ir 

av delvis sekundär art i form av f lankstöd åt markstridskraft ern a. 

För vår del föreligger främst den skillnaden, att mellan oss och 
Östb locket utbreder sig ett havsområde av sådan storlek, att det 
kr~ivs en omfattande amfibieoperation för att a llvarligt kunna hota 
ett mobiliserat Sverige. Ett företag av denna karaktär förutsätter emel
lertid enligt sov j et isk uppfattning - såvitt denna kan utbsas ur So \· -
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jets egen defensiva strategi - att elen anfallande dessförinnan sk-t! l"_ 
sig lokalt luft- och sjöherravälcle. Utan detta blir det intet a mfih i:~ 
företag . 

Betydelsen av god kontro ll över invasionsområdet kan belys;ts ''V 
händelserna i Koreakriget, där den ofantligt överlägsna ameri kanskt 
flottan unelerlät att fö rsäkra sig h ~irom vid operationerna mot \\'onsan 
Följden blev, att elen ganska blygsamma nordkoreanska flottan g-~_· 110 11~ 
skickliga mineringsoperationer kund e stoppa upp elen amerik;tnska 
landstigningen uneler en tid av åt ta dygn. De nordkoreanska t ru lpe r
na fick härigenom andrum för sina försvarsförberedelser och ck fo n
satta amerikanska operationerna fördröjdes i fl era månader . 

Vårt invasionsproblem har vid jämförelse r i E uropa närmast an
knytning till försvaret av exempelvis de danska öarna, Nordnorg,· och 
Storbritanni en, i vilket försvar NATO :s sjöstridskrafter ingå r 'Om 
en betydelsefull del. De N A TO-övningar som sedan försvarsalli ansens 
ti llkomst J 949 ägt rum i K Ordvästeuropa har också varit inriktade på 
att möta företag av denna karaktär. Dessa övningar i förening· med 
pågående förstä rkningar inom elen marina sektorn i berörda l;,,Hlcr 
visar, vilken betydelse man cl~ir ti ll mäter sjöstridskrafterna fö r lii r
svaret mot amfibieoperationer i till oss gränsande fa rvatten. 

De operativa betingelserna för NATO-styrkornas planerade \nk
samhet företer sålunda f lera betydande likheter med vad som g·tl ln 
för svenskt invasionsförsvar till sjöss. I håcl a fallen gäller det opna
tioner i begränsade. stundom trånga farvatten. I båda fallen ulförs npe
rationerna inom r~ickvidd för såvi·il eget som fientligt landbaserat ilyg. 
Den mest påtagliga skillnaden i förutsiittningarna för sjökrigför'ngen 
ligger i de väsentligt större möjligheterna till sprield och skyeldad ha
sering, som de svenska skärgårdarna kan ge vå ra sjöstridskr;tller. 
Jämfört med andra havsomr;td en er bi u der Östersjön dessutom i il era 
~vseenden bättre möjligheter för utb.yggande av marina försva r~h;n
riärer till sjöss och utanför kusten genom farvattnets Eimpli gh et fö r 
min krigföring. 

s tutsatsen härav blit-, att den syn man inom både öst och viist har 
på sjöstridskrafternas betydelse som försvarsmed el mot amfibieopera
tioner äger den mest viclstriickta t il lämpbarh et på svenska förh ållanden, 

dels emedan ett anfall mot Sverige i ännu högre grad än som gid ler 
fö r flertal et andra europeiska stater, ja ti ll övervägande del tn;1ste 
inriktas på amf ibieoperationet-, 

8:29 
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Den tekniska utvecklingen k anuner sanno likt att relativt snart mölllg
göra atomdrift även på mindre, för exempelvis operationer i Östersjön 

lämpade ubå tstyper. 

dels emedan de operativa förutsättningarna för svenska sj östrids
krafter är likartade och i vissa a vseenclen till och med gynnsam mare 
iin för exempelvi s NATO-marinerna. 

Ifråga om de stora marinernas verksamhet är det en vanlig upp
fattn ing, att denna huvudsakligen skulle vara fö rlagd ute på oceaneP ta . 
Men så är endast delvis fa llet. Ser man på andra världskriget och gör 
unelantag för en cl cl av ubåtskriget, finner man, att det övervägande 
antalet sjöst rider utkämpades i begränsade farvatten eller i sådan nar
het av land , att operatione rn a legat inom det landbaserade fl vgcls 
r~ickviclcl. 

sjökrigshändelserna uneler efte rkrigstidens långa rad av lokala kon
flikter har samtliga iigt rum i närh et av ku st . Vi erinrar oss t ex 
Indokina, Korea, kriserna i Medelhavet och Formosasundet, det sist
nämnda ett vattenområde av ungefär samma bredd som det mel lan 
Balticum och Gotland. Man finner att de utländska sjöstridskrafternas 
uppgifter i dagens kalla krig och i morgondagens varma i betydande 
omfattning innebär uppträdande inom räckvidd för egna och /eller 
fient liga landbaserade robotbaser och flygst ridskrafter . 

Det fö retagna studiet av utvecklingen utomlanels har sålunda visat, 
att det både i öst och väst pågår en målmedveten, delvis forcerad 
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Marinens betydelse för vår alliansfria 

politik 

/J nfÖ?'ande vi~ ~ör1elk'Lingen Sveriges Flottas informationsnlÖ/,, 
t A ar s ?'Ona den 25 oläober 1959. 

Av riksda1gsmannen greve HANS WACHT ME ISTE R. 

Den a lliansfria linj en i vår utrikespolitik har ju de senaste . . 
~l e n~a va ri t föremål för en synn e rli ~·e1: Evlig clisimssion, 0111 m~~~;u;~~ 
ove1 huvud taget kan anvanda ett sa t ndfullt uttryck som cl ett 
1 1 1· o •• • · ,1 om 

c en on e.:: 1gen nagot ha f tuta debatten Här är inte platse'T1 att ·· . . . . . . . ~ · · ' na11na re 
d1) ~ t ~, huruvtcla gn~tt ~t bland de politiska topparna varit hc r,,_~ at 
elle1 mte; ha t· ka.n VI noJa oss med att konstate ra, att bland oss al h 
uppslutning en krmg elen al li ansfr ia politiken är allmiin, full stii 11 diot 
oberoende av vår partipo li tiska åskådning. " 

... Man hör ibland den meningen uttalas, att den här saken ;i 1 s;l 

~ Jalvl.:: l ar, att elen i11te ~ns behöver di skuteras . Ja, ofta tycker 1m 11 -;ig 
1~rmark~ elen mstallmngen, att fdtgan inte ens får diskuteras, llll' n 

da tror Jag, att man är inne pft fel viig . Vi måste verkliPen "TU1l(l1iut 
l .. 1 o l ,, ,., -., 

s .::ars .::a c a ett problem som detta som ~i r a v så stor vikt för hela , ;'1rt 

lanels ~ ramtid. Varenda en av oss måste veta. vadör vi vä:-;lat m p;i 
det a lhansfn a spåret; v i har ingen anl edning nöja oss med ett pa· 
stående från högre ort : "Så iir det och därmed basta!'' Därii)r all 

herra r politiker bestäm t en viss linj e, iir det ingalunda säkert, att d.:n 
linJ en ar cle1: ~:~tta; politiker ii r som bekant långt ifrån ofe lbara. 

J)ct .kan dar1o1· va· ·1···1 · t' · · .. · , I a s ,a 1 a ,, 1nnan vt na rmare behandlar ma r!Tll'llS 
ro ll i a lli a11sfriheten , bena u t frågan alli ans eller ej. J ag bort ser fr{m 
elen r_o ll ,. hansynen till Finland spelar, och betraktar frågan uteslutande 
ur SJa lv isk svensk synpunkt. Låt oss då först som sist konstatera att 
saken inte har - och inte får ha - något, inte det minsta med ~ara 
känslor,o v å 1:a sympatier, att göra. Det är ett försvinnand e ringa i a tal 
bland v~rt fo lk, som har sma sympatier för det statsskick, som rader 
langTe osterut; 1 det a vseendet har vi så gott som enh ä lli ot v ära 
kanslor väste r om järnridån. "' 

lVIen det är en sak. En annan ii r vår utrikespolitik, vars mål lllaste 
vara att hå lla oss utanför ett krig men, om olyckan ändå skulle clr;1J,ba 
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oss . söka föra oss så oskadda som möjligt till fred . Vår neutralit<:l 
ha r blivit en långt mer än hundraårig lradition. det är sant. men det 
har aldrig varit frågan om någon sinn enas neutralitet i betydelsen 
likgiltighet utan uteslutande en icke- inblandning i kriget från v~t rl 
]ands sida. Skall vi kunna förbli neutrala ä ven i ett kommande krig, 
fordras alliansfr ih et i fred, vilket naturligtvis inte innebär, atl ink 
den ensk ilde medborgaren må ha sin a sympat ier var han vi ll. 

N;t, men om vi nu ä1· överens om att a ll a våra sympatier ät· hos 
länd ern a viiste r om jiirnriclån . varför clå inte på en gång ta steget 
full t u t och ans luta oss til l At lantpakten ? lngen har väl kunnat unclg<"t 
att tänka pft hur ytterst allvarligt vårt militilrpolitiska läge blivit eft<.:r 
sista värlcl skriget, seelan ryssarna omedelbart vid ett krigsutbrott be
härskar hela östersjökusten utmed det fö rsvars lösa Finlanels kust f rån 
T orneälv och vi dare hela vägen till Li.ibeck. 

Ett medlemskap i Atlantpakten medför m[mga och stora fördelar. 
Vi inlemmas på en gång i det stora fö rsvarssystemet, vi får ti ll lägre 
eller åtm instone till ungefär samma kostnader som_ nu ett försvar, 
betydligt starkare än det luckförsvar, vi fått genom 1958 års försvars 
beslut. V i får vidare god tid på oss att bygga ut samarbetet mell an 
de utländ ska stridskra fte rna och vå ra egna, utrustning, beväpning och 
ersättningstjiinst kan samordnas och depåer organi seras , ett otal andra 
förd elar att förtiga. A llt är åtgä rder, som sannerligen inte uneler brin · 
nancle krig bli r klara i en handvändning, utan som kräver många 
månader för att icke säga år för at t fungera friktionsfritt ." M en då 
är ju saken klar", säger någon, "låt oss gå in i Atlantpakten i mor

gon dag." 
J a, det finn s ingenting att invända mot det resonemanget eller mot 

ett inträd e i Atlantpakten ~~ UNDER EN BESTÄMD FöRUT
S.Ä. TTN l NG: att vi vet, att vi und er a ll a omständigheter , all allians
frihet och alla neutralitetsförklaringar ti ll trots, ändå komm er med 
i kriget fr~m dess första sekund. Visste vi, at t vi även annars skull e 
angripas omedelbart. vore som sagt ett medlemskap i Atlantpakten 
sj ä lvklart . Men så länge vi står utanför va r je a llians, har vi åtmin
stone en teo retisk chans att kunna hålla oss utanför ett kommande 
storkrig. Den är minimal , det erkännes. och den är synnerligen teo
reti sk. det måste understrykas. men det är i a ll a fa ll en chans - och 
denna chans måste väl betecl..:nas som ett halmstra, ef ter vilket vilken 

utrikesm ini ster som helst skulle gripa. 
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::\u har vi alltså valt elen alliansf ria vägen, men då måste vi ocks;[ 
ta konsekvenserna därav, clå måste vi finna oss i att betala elen <hir 
möjligheten att hålla oss utanför kriget. V i måste göra klart för mak
lerna inte bara i öster utan i precis lika hög grad i väster, att varje 
försök att angripa oss kommer att kosta dem så mycket, att elen VInst. 
cle gö r, inte är värd det pri s i form av fö rlust av folk och t id, so111 
vi kommer att tvinga dem att betala. Det gäll er alt inte bara tala on1 
den saken för dem; man har på båda håll förmåga alt genom.:;ka da 
tomt prat. Nej, vi m åste göra kl art, att vi menar allva r, och det kan 
vi bara göra på ett sätt, genom att sätta makt bakom orden. V i har 
ju varnande exempel f rån N orge under andra v ~irldskriget , där man 
genom att total t försumma sitt försvar framkallad e kapplöpning mel
lan engelsmän och tyskar med känt resultat . 

Vi kan aldrig komma ifrån, att vårt land näringsgeografi skt sett 
är en ö. D et är mig obekant, vad elen senaste stat istiken s~iger om den 
import, som inte kommer sjövägen ; om det är 2 eller 0,2 %. kan i 
detta sammanhang vara ganska likgiltigt. Det rör sig i alla fa ll om 
så små siffro r, att de helt kan negligeras. Marinen s behandling i finTa 
årets försvarsbeslut kan väl delvis ha berott på den lindrigt sag t in
korrekta information , som från försvarsstabshåll delgavs riksdag-s
grupperna. Bortsett h~irifrån måste det ändå anses egendomligt . att 
man från ÖB till elen enkl e riksdagsmannen så helt tycks ha glömt 
bort vårt lands ökaraktär, trots att ju Suezkrisen annars borde ha 
varit en nyttig tankeställare. För att vi inte, seelan kriget brut it ut, 
skall så att säga svältas över på endera sidan, måste vi kunna htdla 
vår import igång, låt vara i mycket begränsad utst räckning. T;in k på 
vad en enda lejdbåt kunde göra under sista världskriget. 

Nu får vi emellertid inte vara säkra på att få några lejdbåtar alls 
i nzista krig; vi gör tvärtom klokast i att inrikta oss på att el en ~or
tens relativ t lugna importväg blir st~ingcl. Vill vi då ha in, vad som 
visat s ig va ra så nödvändigt för oss, får vi allt låta våra handelsfar
tyg gå i konvoj tillsammans med andra länders med alla risker, detta 
innebär, och seelan konvoj erna upplösts någonstans ute till havs, pre
cis som andra länder se till att med egna medel föra våra fartyg till 
hamn. Om vi inte sjä lva vill hålla oss med sjöstridskrafter, som ]..:an 
klara elen saken, skall vi inte ett ögonblick inbilla oss, att några 1.ndra 
Eineler hjä lper oss. Det fin ns faktiskt de, som tror, att vårt neutrala 

v~ili örh [tl l a ncl e skulle belönas iJå så sätt. men nog vittna r detta om 
en optimi sm, mer än lovl igt lju sblå. 

]mportskydclet är alltså inte ba ra en intern fr~tga. inte en f r[tga om 
vår stand ard i händ else av etl nytt v~irlclskrig. utan i all ra högsta grad 
cl~irtill en fråga om vår allians frih et ell er vi'n· neutralitet. i vi lken ju 
alli ansfrih eten vid ett krigsutbrott övergår. Marinen skull e int e kunnat 
klar<'- importskyddet sedan elen nedru stni ng . som 1958 års försvars 
beslu t låt it övergå den, hunnit. verka. :Marinplan 1960 medger skyeld 
av importsjöfarten. dock endast i begriinsacl omfattning , men det <ir 
ändå en klar förbättring, ett av de många skiil , varför vi måste se t ill . 
att vi verklig1.:n får plan en antagen. 

O m importen så ledes någorlunda tillfredsställand e kan klaras , är 
därm ed in te allt gott och väl. Det gäller också a tt med bes lutsamhet 
för svara vår neutralitet , att se till a tt fi sket och sjöfarten inn e på 
våra egna vatten kan fortgå, a !.t kontrollera mineringarna , som j u är 
ett utomordentligt medel att tvinga in all friimmande sjöfart, där det 
ur olika synpunkter passar oss häst. En minering, som inte fö rsvaras , 
är intet hinder, och därför gäll er det också för marin en att förhindra , 
att främmande makter sveper minfälten. Det gäller kort sagt att ha 
kraft att uppträda på ett fast sätt mot vem det än vara må. Om inte 
- ja , då träder åter det varnande exemplet från Norge fram , A lt
mark-intermezzot t ex. 

Vid utbrotten av både första och andra v;i rlclskriget var det marinen , 
som genast var stridsberedd, och som genom att cbrmecl förta krig
förande makter lusten till kuppförsök utan tvive l har mycket stor del 
i att vi kunnat förb li neutrala. Vi måste givetv is även i fortsättningen 
ha en sådan stridsberedskap, så snart det kall a kriget börjar övergå 
i 1 j umt. En del kan flygvapnet numera övertaga, men blott en ringa 
del. Vad som händer i rnörk er och dimma, det ~ir en sak, som man 
inte kan klara från luften. utan som fortfarand e måste åvi la marinen . 
Denna kan i elen utformning, som begärts i Marinplan 60, någorlunda 
ti ll f redsställande lösa även en sådan uppgift. 

Vi måste slutligen vara beredda på påtryckningar av ren utpress .. 
ni ngskaraktär. och för att avvisa sådana, måste vå1· försvarsmakt, elen 
som allt'så ska ll ge stadga åt utrikesl edningens ord, vara a llsidigt upp
byggd, inte som ett lucidörsvar som nu. Om vi inte bereder oss att 
stoppa en fiende, innan han komm er i land, utan hesluta r att uppge 
vårt omgivande vattenområde och släppa honom i land för att först 
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diirefter s lå honom sönder och samman, då har J. a o· för mi1 1 1 
l - t o - f .. - " . .. b 1 c e lllY 
, e sv at t .O l att tro, att nagon t rammande makt kan ta v·" . · c-

f .. -J -1 .· - " o • clt lllUlra li
tets Ot "aung pa all var. Detta sa mycket mmdre som åtmin t . 
· t 1.·· . o . f .. ' s onl· Jao-
111 e ,ann et nagot all, dar man lyckats med konsts t, -eket tt l . · " 

f . l t'l lb l · · ·· J a '<~s ta 
en 1enc e 1 a -:s 1 SJOn. sedan han en g-ån o· UI)[) rättat sit t 1 . 1 ' 
D l l· . . .. . L b llOlU\ucl 

et yc , acles JU mte ens. nar amenkanarna uneler andra v:irl l-I·.· · 
. ·j . f" . . . ' CS,!tnet 

g] OJ c e S111 ors ta 111 vas JOn 1 :J orda f r i k a och el å u tfördes äncl·0 
, " 

l ']l b'll ' d ( ll'll ll '[ 
mec 1 a ut 1 c ad och illa disciplinerad trU [)p och unel er e11 1. 1 · ' 

l 
l:( 111 'l O' 

som .;nappast synes ha varit fu ll ändad. · ,.. 

Ur vilken synpunkt man iin atwri per neutrali tetsproblemet I-
. .. . . ... ·"' . . ,on1n1u· 

man 111te fo rb1 att VI toratt kunna hiivcla vår neutrali tet m·015 t, , . 
4. · . . . ' ...... d vn 

mat ~~1, mmst ~v elen ~mtaltnmg . som förutses i Marin plan (j(. 1 ln 

~ortJanaratt an~ en gang upprepas: vår a lliansfria utrikespolit,J :i r 
111 te SJalvandamal utan ett medel att trygo·a vår neutral 1.tet 1. etl 1 

. -' b c . ,(Jl11-

mande kng. l!tan ett tillfredsstä llande marint försvar torde mijJ]ig·-

het;rna for vart havom flu tna land att förbli neutralt vara yttu·Ii~t 

sma. Kort sagt, marinens hetycle lse för vår a lliansfr ia politik I~a n ;l.De 
överskattas. 
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Försvarets ledning 

A v redaktör MAL TE OTTOSSON. 

Den fö res lående nyelaningen av försva rets högsta ledning ha r åter 

gjort frågan om genera lstabskå rens vara eller inte vara aktuell. 

Kåren bildades efte r preussiskt mön ster uneler indelningsverkets 

dagar. l'I'Ian behövde en ständ igt tjjnstgörancl e off icerskår, stabsut

bil dad och väl förtrogen med samtid ens all a militära problem. General

stabskå ren kom att uppfy lla dessa krav, och dess medlemmar kom 

att bekläda a rmens högsta poster. 

J\!Ien tiderna fö rändras. N umera tjänstgör alla yrkesoff icerare året 

runt. En stor procent av dem har skaffat sig högskoleutbildning, och 

många utför kvalificerat stabsarbete utan att ingå i generalstabskåren. 

På grund av teknikens och samhällets utveckling är det omänskligt 

och omöjligt att numera begära, att generalstabsofficeren skall kunna 

behärska totalförsvarets alla problem. Följaktligen har generalstabs

officerens ställning blivit mera blygsam än vad den tidigare var. Han 

ingår numera som medlem i ett arbetslag bland övriga militära och 

civila experter. 

Situat ionen är alltså i dag en helt annan än då generalstabskåren 

tillkom för snart 100 å r sedan. Det enda, som knappast unelergått 

någon föränd ring, är generalstabskårens privilegierade ställning då det 

gäller befordran. Generalstabsoff iceren befordras i allmänhet med en 

utomordentlig förtur före alla andra officerare. Endast i yttersta un

dantags fa ll når de sistnämnda de högre befattningarna även om aila 

kvalitetsmässiga krav uppfyllas. 

Detta har utan tvivel medfört en del mindre lyckliga konsekvenser 

fö r armens del. Eftersom medlemskap i generalstabskå ren är elen säk

raste ga rantin för befordran till högre befattningar fö rsöker nästan 

alla dugliga armeoff icerare komma elit, även sådana som på grund av 

naturlig fa llenhet sku lle ha gjort en större insats för försva ret genom 

att ägna sig åt exempelvis trupptjänst eller teknisk tj änst . V id inträdet 

i genera lstabskå ren är det ofta svårt att skilj a de olika kandielaterna 

åt. Alla är lika unga och förefaller vara i stort sett lika meriterade, 

energisk a och dug liga. Man kan därför inte bortse från, att risk fö re

ligger , att anpassningsfö rmåga med snudd på självuppgivelse kan råka 
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bli utslagsgivande. )\ven om detta ;i r miinskligt blir konsekvenserna allt 
för allvarliga för att kunna noncha leras . 

Givetv is bör de verkligt kvalificerade fö rmågorna erh ålla förtu n 
beforclran, men allt för m ånga generalstabare på intellektuell medel
n ivå drar växlar på kapaciteterna och erhål la automatiskt förtur Vie! 
befordran . D et f inns många armeofficerare, till och med fram stående 
sådana , som inte i sin ungelom förstått betydelsen av att försöka kom
ma in i kåren ell er som av en ell er annan orsak inte lyckats kOltlll1a 
fram elen vägen. Lika automatiskt som generalstabarna når dc högre 
befattningarna inom armen lika automatiskt avstängs dc förstn iimncla 
från desamma. Genom att generalstabskåren är i besittning av nyckel
positionerna inom armen kan el en på ett utomordentligt siitt hävda 
medlemmarnas beforclringsintressen. 

Ticlen har runnit förbi generalstabskåren , en speciell armeföreteelse 
utgörande en anomali i dagens svenska totalförsvar. När marinen och 
flygva pnet klarade sig utan en motsvarande kår bör detta vara möj
ligt även för armen. Enligt befälsutredningen (s J 30) existerar inte 
någon särskild generalstabskår i vår bemärkelse i USA, StorbriL~n
n ien, Frankrike, Västtyskland, Danmark och ::-J orge. Särskilt anmiirk
ningsviirt är, att tyskarna inte Eingre håller sig med någon general
stabskår. .f'i..r det månne två världskrigs bittra erfarenheter, som ligger 
bakom? 

::-Jär man nu utreder försvarets högsta ledning bör generalstabs
kårens fortsatta existens tagas under debatt. Därmed ingalunda sagt. 
att clet inte behövs högt kvalificerad stabspersonal i fredstid för sam
arbetet med politiska och administrativa organ samt för krigsplan
iäggningen. I stället för generalstabskåren skulle man kunna t:inka 
ig en fö rsvarsstabskår, rekryterad av de bästa personella ti llgångarna 

u r armen, marinen och flygvapnet. Armens effektiv itet kommer sä
kerligen inte att förlora på en reform i nämnd riktning. Snarare 
värtom genom att möjligheterna för de många kunniga och dugliga 

truppofficerare, som finns, att avancera till högre poster bli r större, 
varigenom intresset för uppgiften samt a rbetsglädj en ökar, till gagn 
inte enelast för a rmen utan även för totalförsvaret som sådant. 
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Fö re Petersburg 

Av fil . dr. AL F Å B ERG. 

_::;edan Xarva ;h 1:) 81 blivit svenskt, sökte Johan J[_( göra denna 
stad till en stapelplats för elen ryska handeln . Det gick dock inte s~m 
han hoppades. Den ryska handeln dir igerades om och varorna skt~-
1-ades antino-en till de polska hamn arna Pernau och R iga eller till 
~ b l ' Norra J shavet, där Arkangelsk grundades år 1584. Den s~enska pol-
tiken i österled fick i fort sättningen två mål : att komma at elen ryska 
Ishavshandeln och att f å kontroll över dc polska hamnstäd erna. 

Kung J o han lät sina trupper tränga fram över Inge rmanl~nd mot 
F järrkarelen och Lacloga. Sommaren 1583 gav han en m;:rkhg 01:cler 
till tre av sina befä lhavare A rvid E riksson S tå larm, Arv1cl Hennks
son Gyllenancl,ar och Bengt Söffringsson Gyllenlood. Dc sku~~ e med 
några tusen ma n krigsfolk bege sig uppför floelen N eva .?ch dar . ~)yg
ga ett fäste av trä ~ch jord på någon lämplig hol.me. Det a1~ d e~ fo~·s:a 
kända uppgiften v1 har om Nyenskans, elen lilla .~ v ensl.~a fastnmb , 
som uneler hela 1600-talet skull e ligga som en sp;uT for ryss::t rnas 
utfart i F inska viken. Den låg på en udde i N eva vid flo elen O h tas 
_ på svenska Svartbäckens - ut flöde, en halv m il från .elen. hol~11c 
längre ner i floden , clär tsar Peter en gång skulle bygga sm fastm ng 
Petersbu rg. . . , . 

T o han III led bakslag i sina bandclsasp irationer . I freden 1 1 eusma 
1595 måste han avstå I ngermanland och Kexholms län till ryssa~·.na . 
De fö ljande Vasakungarna skull e dock med större lycka fortsatta 
han s po litik, och de gynnades i sina strävanelen a v den. stora or~dan 
i R Yssland under 1600-talets första å rtionde. År 160·9 lat Karl IX en 
av ;ina byggmästare D aniel Brandt inspektera platsen för en ny ska~1s 
i N eva. och å ret eft eråt sände överbefälhavaren , J a ko b D e la Gard le. 
in en ritning ti ll kungen över platserna kring sjön N eva, "förv:tan~es 
hu r nödigt clet är att en skans bygges vid Nyen" . Så skedde ocksa enlrgt 
hi storieskrivaren \Viclekin cl is uppgift samma år. Skansen lydde uneler 
ståthållaren på fäs tet Nöteborg, som låg vid L adagasjön sex mil dä r
ifrån. Det låg inalles 200 soldater i de båda fäs tena å r 1617, när S v.e-

.::tolbovafreden återtog Keksholms hin och I ngerman lancl. Fran .nge 1 0 



8-±0 

denna tid lå,!:'· ::\'evas m_\·nnm!t fast svenskarnas hand. ()cl1 ( · 
·~ ~ •lls ta\· 

li Adolf kunde helt agna stg åt att erövra Riga och andra \ ikt i<;,
1 hamnstäder för den ryska handeln. 

Om byggnadsarbetena på Nyenskans finns inte mycket a\· intress . 
att förtälja från stormaktstidens stora decennier. Då och cltt ans lu~~ 
det medel för att förstii rka va llarna. men några större arl wtl'n hl:~. 
ald rig igångsatta. År 16;):) klagade generalguvernören över J ngcr
manland och Kexholms län Gustaf Evertsson Horn, att Li stni n~·a rn a 
i hans område var så förfa llna, att "mången man , som bor p<"t landet 
har bättre portar för sina gårdar. än jag har funnit här för kr man~ 
fästningar". Stora planer hade gjorts upp hemma i Stockholm. men 
på platsen hade ingenting blivit gjort . Hans pessimistiska uttal;Inden 
fick en ll emsk bekräftelse å ret efteråt, när ryssarna härjande föll 
in i Ingermanland och brände Nyenskans, som då redan hade över
givits av sin besättning. Efter freden blev elen på nytt återuppförd. 

U tanför fäst ningen hade svenskarna år 1638 avstuckit platsl'n för 
en liten stad. Här försiggick - visserligen i blygsam utsträcknin~ -
handel med ryssarna. Enligt Artur Attmans beräkningar i hans bok 
"Ryssland och E uropa" (1946) uppgick exportvarorna från Xyen~kans 
år 1640 till ett sammanlagt värde av 65.000 svenska daler. Motsva
rande siffra för Riga, Sveriges största baltiska handelsstad. nr ~ 
mil joner dal er samma år. I sitt arbete om " Finlands historia " ~~ : t 
Petersburg 1910) lämnar ryssen M. Borodkin en del intressanta upp
gifter om det civila livet i N y enskans under 1600-talet. Stadens befolk
ning bestod av svenska ämbetsmän , finska hantverkare och tyskbalt is
ka köpmän. År 1640 bodde det bara 294 människor i stael en );'\·en, 
men vid sekelskiftet hade invånarantalet stigit till nära 2.000 . Sp:um
målsexporten på floelen var elen stora inkomstkällan. Det förekom ofta 
bråk mellan svenska och ryska köpmän. Transporterna var dyra och 
besvärliga, och de båda parterna kunde inte alltid komma överens om 
rätta vikten. Det fanns två församlingar i staelen: en svensk och en 
tysk. I staelens skola lärde barnen tre språk, nämligen svenska. tyska 
och ryska. Det fanns ett ryskt bibliotek dä r redan på drottning Kri~ti
nas tid, och en rysk diakon tjänstgjorde som lärare. 

Den svenska utrikespolit iken orienterade sig under sto rmaktstiden 
a lltmera målmedvetet söderut mot Tyskland och Danmark. De sto ra 
sjöfästningarna i Karlskrona , Göteborg och vVismar blev i för sta hand 
föremål för riksbyggaren Karl XI :s intresse, medan fästningsgörde ln 
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Ritning på de holmar som är belägna nedanför Nyen. Odaterad karta, 
som överst visar Nyens skans och stad vid flod en, »som flyter ut av 
Ladoga sjön v id Nöteborg», och där n edanför de många holmar, där 
där Petersburg snart skull e byggas . Den stora skeppsleden gick längs 
den västra flodleden, där t ullnärerna hade sin stuga. Typografiska kartor, 
ö stersjöprovinserna, Stads- och fästningsp laner, Nyen nr 3, Krigsarkivet. 

länas rikets östgräns inte ansågs ha lika brännande aktualitet för för-
"' svaret. 

Det fanns en enda högre militär, som reage rade mot riksförsvarets 
ensicliaa orienterina mot söder och som ofta varnade för faran från b b • 

öster. Det var chefen för fortifikationen, genera lkvartermästaren Enk 
Dahlbergh. Redan så tidigt som år 167G gjorde han en framställning 
om att N y ens skans och stad sk u Il e befiistas, och så skedd e också 
samma år. Efter det skånska krigets slut företog Dahlbergh en in
spektionsfärcl till de baltiska fästningarna. I september 1681 for han 
i rykande storm " i stort urväder och snö" , över Ålands hav .. till 
Åbo och fortsatte därifrån till Nöteborg. Den 21 september besokte 
han Nyenskans och gjorde en ritn ing över Nevas hela lopp från La
daga till holmarna i dess mynning. I början av december återkom han 
till Stockholm, där han genast avgav ett "oförgripligt" bebnkande hll 

kungen. .. . .. . 
Om Nyenskans förklarade Dahlbergh, att det femhorn1ga fastnmgs-

verk, som fanns på platsen, var av ringa v~irde. Han sökte förklara 
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för kungen, vad Nyen betvdcl e för det svenska Östcrsjöviilcl t.:l. c J1. 
Nyenskans ockuperades av ryssarna, skrev han är förbindelsen ]J,. 

1 

~ . ' Utu· 
mellan Narva och V 1borg, och "ryssen kan genom sin stora mal,t ' 

1 ].. J" o d <1\ mans --:ap atte 1gen pa enna ort i hast få fäst e och - det ( · 
o l 1" .. l o d 1\it. l nac e 1gen avvanc e - n a en a v hedenhös åstundade fot vid Öst t.·,-. ·:· · . . . · '-lun 

~~h betaga Sver1ges nkes hamnar deras kommercier". Om m;l! hc:-
taste ~yen. kunde man skydda de Övriga svenska provinscTn" f". 
rr.ska härjningsföretag. Det var nöclv~i.ndigt att anlägga sbcb· o~!~ 
fastnmgar mot Ryssland på sådant sätt, att lantmannen och rik.:t ;; 
Övr iga trogna umlersåta1· i nödfall kunde få ett skydd, så att d, int~ 
med hustru och barn föll i tyrannens händer. 

Dah lberghs mycket utförliga bet~inkande, som förvaras i samln~nl 
Försvars- och befästningsplaner i Krigsarkivet, fi ck ett visst rest ltat. 
Karl X I g a v honom n~imligen medel att först~irka bland annat :; wn
skans och ställde 300 man till förfogande för Listningsarbetena . .:\L:n 
hj~llpen blev bara t illbllig. Andra arbeten som bedömdes vara \ 1kt i· 
gare. kom emellan och avbröt utbyggnaden. 

Ar 1695 tog Dahlbergh på nytt upp frågan i ett stort memori al nn 
rikets fästningar. V iktigast av a ll t var, att Nyenskans sattes i f<Jrt i
fikalion. skrev han här. '" ty Ryssland ha r i många år traktat atr få 
fast fot och hamn vid Östersjön". Han var Övertygad om att ryssarna 
fortfarande hade planer på Nyen, som låg framför dem och gcnum 
den stora och navigabl a Nevafloden hade den bästa förbindelsen med 
Östersjön. Det fanns ba ra Nöteborg, som kunde hejda dem på v:i\!;en. 
men denna fästn ing, som tidigare hållits för oövervinnelig, torde mte 
längre kunna utstå ett angrepp. Och om ryssarna tog Nöteborg. skul le 
='Jyenskans knappast kunna uthärda ett dygns belägring. Dahlherg·h 
föreslog i st~illet, att kungen skulle inrätta ett litet amirali tet a1· i) r
logsfartyg i dc finska s b ren, som i krigstid kunde gå uppför \' e1·a 
till Ladoga och in i hjiirtat av Ryssland. Var det Ruriks segerrika 
vikingaf lottor, som lekte Dahlbergh i hågen. när han skisserade dessa 
djärva planer för elen bet~inksamme Karl XI? 

Bara tre år senare var Dahlbero·h redo att j)resentera den uno·e J(a rf h . h 

XLI ett nytt betänkande om rikets fästningar, som kan räknas solll 
hans milibra testamente. Han skisserade där några fruktansvärd<, 
perspektiv på ett kommande ryskt Östersjövälde. Han varnade på n1·tl 
för grannen i öster. som kunde bli vår farligaste motståndare. uch 
begärde att å rets anslag· till fortifikationen sku lle neclläag·as ]J i't de ' b e 

a ngelägnaste och importantaste fästningarna'', nämligen de i Öste r
siöprovinserna. Sveriges fiender kunde sammangadda sig. vinna her
r~välde på Östersjön och "vara mästare över våra sjökuster", om inte 
Sverige i tid såg om sitt gränsförsvar. 

Det är inte lätt att förklara , varför Dahlbergh ensam bland sina 
samtida hade en så riktig syn på försvarsproblemet mot öster. D et 
var hans styrka att kunna lägga det historiska perspektivet på de 
militära problemen, och kanske var det denna överblick, som gjorde 
det möjligt för honom att sätta in rikets försvarskamp i dess rätta 
sammanhang. ~är D ah l berg h år 1G98 - två år före ryssarnas oför
modade anfall mot Riga - talade om hur ryssen kastade "ett skelt 
öga" mot Narva och alltid hade aptit, var han 74 år gammal. H an 
hade vid denna t id Jämnat chefskapet över rikets fästningar och tjänst
gjorde nu som generalguvernör i Livland, där han var nitiskt verksam 
att inspektera trupper och Listningar. Han bedrev också en omfattande 
underrättelseverksamhet i Ryssland och skaffade sig kartor och upp
gifter om de militära styrkeförhållandena. Det var också tack vare 
hans vaksamhet, som det ryska anfallet mot Riga blev utan resultat. 

Från år 1698 finns det en intressant karta över Nyenskans och des ' 
omgivningar i Krigsarkivet. Kartan är uppgjord av Dahlberghs efter
trädare, generalkvartermästaren Carl Magnus Stuart. Den avbildar 
inte bara fästningen utan också elen lilla staelen vid Svartbäcken, cbr 
borgerskapet hade sina spannmålsboclar, kryeldgårdar och åkerland in
nanför vallarna. I staelen fanns 22 packhus för borgarna och köpmän
nen, ber~i.ttar kartan. Vid torgen och de större gatorna fanns det 50 
stora tomtp latser och dessutom fanns det 100 sm~irre platser vid de 
mindre gatorna för hantverkare och ringare borgare. Kartan beskriver 
också de sjuttiotal sumpiga holmar som låg i N evas utlopp. och där 
inga samhällen fanns. Stuart ifrågasatte, om inte försvaret skulle för
b o-g·as längre ner i floden , "där som Nevan flyter ut i Östersjön". "' . Förslaget ledde inte till någon efterfölj d. Svenskarna skulle al d ng· 
bli i tillfälle att bygga någon egen fästning på N evas sumpiga holmar. 
Däremot sku ll e några år senare tusentals svältavlönade karolinska 
krigs fångar vara med om att bygga en fästning åt elen ryske tsaren 
och ett amiralitet för elen ryska örlogsflotta, som skulle bli mästare 
på Östersjön och härja våra kuster. Erik Dah lbergh blev sannspådd 
på ett sätt, som han aldrig önskat! 

I september 1702 föll ~öteborgs fäst e för tsar Peters överbgsna 
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truppmassor. Den gamle svenske kommendanten på Nyenskans, Över
sten Johan Apollof , beredde sig till fö rsvar med sina 600 man. H ans 
första åtgärd blev att bränna staden. Ryssarna gav sig dock i väg u ta11 att företa sig något. Nöteborg övertogs av tsarens folk. Han gav el en 
namnet Schl usselburg - nyckeln till han s blivande Östersjövii.lde. Det 
var ett memento för kommendanten på N yenskans. 

Av ryska källor framgår, att tsaren planerade ett tidigt h llttåg mot 
Nyenskans år 1703. Båtar och pråmar samlades ti ll N öteborg, och 
krigsförnödenheter av alla slag lastades på dem. ~är som helst kunde 
han vänta, att kung Karl på nytt skulle vända sig mot honom. T ill 
ledaren för fälttåget, fältmarskalk Scheremet jev, skrev han i böq an 
av april 1703: "J ag kan inte skriva mera; tid, tid och tid behövs fö r 
att börja tidigare än fienden börjar sin aktion." Den 26 apri l inneslöts 
Nyenskans a v mellan 6.000 och 10.000 ryska soldater. 

Nyenskans var vid denna tid omgiven av en bred Listningsval l. 
Bakom den var en palissad av trä, och framför el en låg vallgravar. 
Staclen hade 400 hus. Ett hus i fästningen tillhörde kommendan ten. 
och i tio andra låg soldaterna inlogerade. 

Den första sammanstötningen vid Nyenskans skedde mellan en trupp 
på 2.000 ryssar, som båtledes tog sig fram mot bstningen, och J :iO 
svenskar på vallarna. Ryssarna skyndade sig att sblla upp sina kano
ner, medan pråmar fraktades fram med olika ingenjörsmateriel fö r 
en stormning. Tsaren själv seglade förb i fästningen för att ta sig l' ll 
överblick Över situationen. Från vallarna öppnade svenska kanom- r 
eld, men ryssarna hade inga förluster. 

Den 30 april var allt färd igt för en generalstorm. Innan denna g ick 
av stapeln, sände Scheremetjev över ett brev till kommendanten och 
uppmanade honom att överlämna staden, men Apollof svarade kort 
och gott: "Min kung har inte satt mig här för att kapitulera." Rys
sarna kastades ti llbaka, men anfall en fortsatte ackompanjerade av 
elden från deras 60 mörsare. skansborgarna på fästningen slets sön
der. Krutmagasinet flög i luften och ställde till stora skador, och 
garnisonen var dödstrött av hårt arbete och oavbruten vaka. 

Den 2 maj 1703 klockan sju på förmiddagen kapitulerade Nw n
skans . Medan fyra ryska regementen ryckte in i fästningen, fick den 
Överlevande svenska garnisonen frihet at t med sina fanor marsch era 
ti ll Viborg. Under marschen eskorterades de av ryskt kavalleri. T ill 
Viborg begav sig också många av staelen Nyens invånare. De sv ensk<~ 
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officerarna tycks ha blivit mycket vii! behandlade av tsar P ctn LI: 
svensk löjtnant, Ki li an \Vilh elmsson , som stupat uneler strid erna h,_ 
graveles på Nyens svenska kyrkogård av en svensk fältpriist. och 
tsaren förklarade, att han till löjtnantens minne själv iimnaclc L;ira 
hans värja. 

Efter erövringen höll tsaren tacksiigelseguclstjänst i Nyen. H an hade 
skäl att triumfera. Genom erövringen av Nöteborg och N yen ~kans 
hade ryssarna slagit sig fram till Östersjön och öppnat portarna mot 
Europa. Tsar P eter stannade kvar på platsen. Bara 16 dagar eitcr[it 
beslöt han att bygga en egen fästning på en holme nedanfö r ::-;,.,11 . 
Redan elen 27 maj 1703 kunde Defensionskommissionen i Stockholm 
rapportera ti ll kung Karl, att tsaren var i färd med att resa en skans 
på holmen Junisaari , en halv mil från Nyenskans. 

Det var en ogästvänlig trakt, som tsaren va lt ut för sitt fä stni nt;·s
bygge. Holmarna var i det n~irmast e obebodda, fu ll a av moras 11ch 
snårskog, och vatten lederna mel lan dem var slingrande och grunda. 
lVIedan han byggde sin fästning Sankt Petersburg på Nevas hiigra 
strand, fattade han det djärva beslutet att för lägga sin nya huvudstad 
hiirute på de dy iga holmarna. diir inga människor el ittills velat ]Hl. 
Han vill e komma närmare Eu ropa, nä rmare Viisterlanclets handel och 
kultur, och dessutom vi ll e han skapa en örlogsflotta, som kunde gcira 
honom till Östersjöns herre. 

Från hela riket kallade han samman tusenta ls arbetare, som fick 
ti ll uppgift att fylla ut dc osunda träsken och bygga en stad ute i 
skogarna och morasen. De dog i ohyggl iga mängeler av hunger. ki1ld 
och sj ukdomar, men tsaren drev h~insynslöst fram nya människo
skaror, och snart började staelen ta form. Runt Listningen reste sig· 
på de andra holmarna magasinen och kajerna , där de ryska och ut
liindska handelsfartygen kUJ1cle higga till , och mittemot Peter-Pauls
fiistn ingen byggde tsaren sitt palats och Amiralitetet. Han var i egen 
person med om att bygga de örlogsskepp, med vi lka hans huvu dst;-tcl 
skulle försvaras. Han byggde dem efter svenska förebilder med led
ning av de fartyg, som han erövrade i F inska viken. I Sjöfartsmuseet 
i Leningrad finns det ;innu kvar ett femtontal hel- och halvmodeller 
över karolinska örlogsfartyg, som tsaren låtit göra. 

Av en genomgång med en av tjänstemännen framgick att det i 
museet finns sådana modeller av fö lj ande fartyg från Karl XII :s tid: 
Eleonora (ga lliot ), Gäddan (tagen 1703), Astrild (tagen 1703). f--

:5-k 7 
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björn (fyra kanone1·, tagen 1704), GU!·ion (tagen 1717 ), Pollux (1aoe 

1717), Bernarelus (brigantin, tagen 1719), Karlskrona Vapen ( [~. 12
1~ 

gatt, 34 kanoner, tagen 1719 ), Stora Phoenix (fregatt, 34 kanone r 
tagen 1720), Vainqueur (fregatt, 30 kanoner, tagen 1720), Dausk~ 
Öm (fregatt, tagen J 720), Vinthunden (fregatt, tagen 1724), \"iv at 
Elephanten. ' 

Det dröjde inte länge förrän tsaren också började använda sig av 
kamlinska krigsfångar som byggnadsarbetare på fästningen i staden. 
Några av dem kom hem redan under pågående krig och förde då 
med sig de första kända ritningarna över tsarens nya stad. De var 
kanske inte topografiskt helt tillfredsställande, men de är intressanta 
därför att de anger var tyngdpunkterna låg uneler det första utbygg
naclsskeclet. Den stora fästningen dominerar liksom Kronstaclt längre 
ut i N evas mynning, och bredvid dem Amiralitetet och det första 
Vinterpalatset - tsarens "vinterhus" i trä, som svenskarna också var 
med om att bygga. 

Nyenskans låg ännu kvar som en relikt från det svenska ÖstersJÖ
välclets tid, men å r 1710 beslöt tsaren att demolera fästet med e~·e11 

" hand. Det danska sändebudet J u st J u el, som då besökte Sankt P eters-
burg, berättar hur tsaren bjöd honom att följa med på färden ull 
Nyenskans. Han fick cl~ir uppleva skådespelet att se en svensk fäst
ning sprängas i luften. Den dramatiska h~inclelsen vittnade om att ett 

nytt skede tagit vid, men det var bara en symbolisk åtgärd . R edan 
långt tidigare hade maktiiiget kastats om vid Östersjöns hårt om
s trielda kuster. 

S4.9 

Förläggningsproblem på den lätta flottan 

Av kapten TORSTEN MALM. 

Löjtnant S junnesson har i oktobe~:numret framhallit de ot ill irecls
ställancle förläggningsförhållandena tor besattnl!lgen pa stiirre torped
båtar bland annat ur sanitär synpunkt. Inför elen till S) nc~ defi nitiva 
övergången till en mycket lätt flotta iir d~t hög- _tid att stiilla dessa och 
närli o-o·ancle problem under debatt! Jag vtll dar t or h1dra till diskuss io-

ob o ~ o 

nen med ytterligare synpunkter pa tragan. 

Landförläggning. 

S rstemet med förläggning i land låter i och för sig tilltabnde. 
) .. 11 . l 

Ordentligt ventilerade rum, som enbart ar avse ~ c a att sova 1, goc a 
sanitära förhållanden, särskilcia mäss- och samlmgslokaler, bek_vama 
stolar, största delen av den personliga utrustningen kan förvaras 1 la1~d 

d l·la"clerna i rymlig·a och vädringsbara garderober m m. m m. Lat 
me " . 

1
.. f' 1 uss emellertid se realistiskt på möjligheterna att 1 dagens age orver • .;:-

liga en mera omfattande landförläggning. Att bygga d~:~ ~~~kh~ste ba
rack är dyrt_ till och med mycket dyrt! Som bekant r_:tdu dcssuto:11 

en stor eftersläpning ifråga om kapitalbudgeten och _darn:cd t~[~pstar 
stora svårio·heter att få medel till byggnader och anbggmngai Jl~nd . 
Anstarren på kapitalbudgeten har i själva verket länge motsvarat mmd-

"' .. el GOl"b [nr nu funmts re än hälften av myndigheternas askan en. a o asen L • 

1
. 

l o • • le urs[H una 1ga i mer än 15 år men dras fortfarande mec manga av t . . .· "' . 

o .. • l J l ·t ·ig·a - ]JrOVJSO!leina. _ och som man fran borpn 10ppac es ~or va1 < .. f ". 
. .. · .. f .. . \t få hattre or-

CMKO och CKF bar gjort stora anstrangnmgat OI a l . :
11 

•• 

db D tta har lJtt, ,s l hållanden vid det svenska mtb-vapnets huvu as. e < 

1 
.. . 

1 
n 

. ·l· l 1 anck tal OC 1 e 
stort sett endast resulterat l ett Jappver" mec en 1. L f. . . . l>arack 

. 1 f.. . t' d l w o t !C el s ' 
barack där, förlängning av en l oc 1 or stg o ~ sen ,.., T "tt ting·s-

1 oar m m va I 
installering av vattenklosetter, en oc 1 annan unn "11 1 för de 

c .. • d h l t'llf. elssta an c e 
och duschmöjligheterna ar tortfaran e e t o l le . . 1 . lda för 

. d . .· 1-t td lom osec meniga och endast mer eller mm re prOVISOltS" · ,., 

Övriga kateg·orier utom underbefälet. . l·t· l :t·
1 
.• 11öJ· ·· · ·u 1 . uec s 1c < ' Därtill kommer problemet med ombasenng. nc e1 
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lighetema att i\stadkomma samlad förläggning och bespisning i n;ir -
heten av förtöjningsplatserna ofta obefintliga. J somras hiincl e de p~ 
4. mtbcliv, när vi kom i hamn sent p;t natten. alt f lera av bes~ittnin~s
mecllemmarna var för trötta för att orka gå de 500~1000 metrar~1a till de bäddade sängarna på hotell et utan bara sköt upp sig i ett bön~ 

mborcl och sov där. Avkall på förliiggnings- och m[tlt idsstamhrd 
~nåste ibland göras . clå prise rna på tillgängliga hotell och r estaurantn 
uneler somma rens rörliga period är normerade efter högsäsongslaxa. 
Betjäningen är inte heller 5i.irskilt positivt instiilld t il l dessa koll ektiq 
hestii llningar, som inte ger utrymme för n~tgra ext ra clrickspenga!· 
Flottans övningsrytm går för övrigt inte sä rski lt v;l! ihop med näri nc;:'
stäl lenas öppethållningstider. Det kan vara hart när omöj ligt al l iii 
mat när fartygen kommit in sent prt natten eller innan dc skall ::;( 
tidigt på morgonen. Besättn ingarna har inte möjlighet att som \:<l 
<Jmborclförläggning eller i elen egna ha sen utnyttja miissan1a och "m< r
kan" för ticlningsliisning. kvällskatie m m till låga priser. Överp t -
serna får beta las ur egen ficka. Ofta stannar man inte mer än ett ell• r 
två dygn på varje plats , och det blir ett ständigt upp- och neclpackan dl. J a . det anförda kanske förefaller läsaren v~il kveru lantiskt men r)t:t 
är ingalunda avsikten. Systemet mecl landförläggning las med g-otl 
humör av mtbm-personalen . M-en det rör sig om ett li tet förband, som 
håller styvt på sin särart i förhållande ti ll övriga förband i flo tt an. 
Dessutom är mtbm endast rustade uneler sommarhalvåret, då primitiv" 
förhållanden all tid går lättare att uthiircla. Om en större del av flo t:l a1 s 
fartygsbesättningar ska ll leva under samma bet ingelse,· som mtbn -
persona len och dessutom året om. komm er problemen att bli svå -
bemästra el e. 

Att jag lagt så många fredssynpunkter på problemet lanclförläu.!-. 
ning beror på att dessa S:D}punkter på ett avgörande sätt berör ~·· 
vi1sentliga saker som kostnads-, personalvårds- och rekryteringspn -
h lem . 

R ullande landorganisation. 

Sjunnesson niimner alternativet rullande landorganisation, typ 
mtb- lag. J ag vet inte riktigt, vad som ur förhiggningssynpunkt avst s 
med detta. Hur som helst, så twks mig av beredskapsskii l varje sådan 
lösning mindre vä lbetiinkt. T ankarna p;t rullande landorganisatio·l 
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dep"'fartyget HJ'cclperen på 745 ten, 62 m lån.g. Dansk lösning: ~ 

13 lmop, 4 st 40 mm. apjäser. 

uppstodlångt innan bland annat det valeliga projektet ~11ecl utrym~1_ing 
av ctv ilbefolkningen från större städer och tatarter sag dagens ]Wo . 
Med nuvarande planlaggning torcle inte ens oskada_cle lanclsvagar ~~: 
sarskilt lattframkomliga uneler l~eredskapssk:årp~1 t ~1~ och~ k:·.tg ·t 
vi har förmånen att inse vattenvagamas o forstOl bar bet, sao t:nn~ de~ 

:·1 ino-en anleclnino· att överge dessa och triingas tland pa t hogst "v,1. ,., _ o.. :· . _ 1 grad förstor- och storbara l anclsvc~gat -

Förliiyyniny o111bord. 
I atomkrigets ticlevarv är det nödvändigt med e.n r~rlig bast~:dil~. 

A
.. . u

1
- clenna SYnpunkt torde det vara mmdre valbetankt att rakna ven , . o • .. 11 t med landförläggningar för besättningarna. ~/[an maste l sta e som 

sn io-e ln (utan andra jämförelser i övrigt) to ra huset med st g och 
kri~<'- förhiggning ombord med goda utrymmen. 
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' 'Marin -nytts" presentation av :!\Iarinplan 19GO (nr 2-il l~J.'J!) 
uppges, att de nya mtbs skall få flytbarheten säkrad även vid rehtil'~ 
stora skador genom särski lda åtgärder (s id 2-t ) . Sådana åtgi'irder m;'tst~ 
emellertid. så vitt jag fö rstår, avsevän inkräkta på utrymm et inu

111
_ 

l1ords med påföljd att besättningen- som väl inte blir mindre än p:\ 
nuvarande mths - fi'tr ännu mindre utrymmen iin i dagsläget till 5itt 
förfogande. 

Om jag tolkat marinplanen riitt hiirvidlag sku ll e då endast ftkrsta 
att föreslå alternat ivet förläggning på depå fartyg. J\v skiil som ~n
förts av Sjunnesson måste detta alternativ anses ti llfreclsställantk. 
Ett depåfartyg av storleksordn ing Patricia skttllc som Sjunnes
son siiger vara alldeles utmärkt - men bara uneler fredsförh ~tll~n
clen. l det moderna kriget skulle ett depåfartyg a v sådan storl eksonl
ning vålla alltför stora bekymmer och besvär att skydda, såväl i ha::. 
som under förf lyttningar. Dessutom skulle det ur skyeldssynpunkt inte 
vara tillrådligt att lägga så många mtbs i närheten av moderfartyget. 
att detta kunde utnyttj as helt och på rationellaste sätt. För att denå
fartygslinjen skall ge det bästa utbytet, bör flera smärre depåfartyg 
anskaffas, så att t ex varje rote får sitt eget (ev typ skiirgå rdsbi'tt). 
Först därigenom kan el en rörliga bastaktiken tillämpas något så nar 
till fr eclsställancle. 

Om till äventyrs ritningarna för nya mtbs ännu inte är "frnta'· 
skulle jag vilja föreslå en lösning på förläggningsproblemen. som g;h 
ut på en uppdelning av förläggning , mässar och sanitä ra anläggnine·ar 
på det egna fartyget och på ett mindre depå fartyg. Staben och ser
vicepersonalen med för dessas verksamhet erforderlig utrustning· in
ryms i depåfartyget (e ller i var sitt sådant) jämte marketenterilu':al, 
mässar och bastu. Den egentliga besättningen på mtbs förläggs om
hord på eget fartyg i fullt godtagbara utrymmen. Enelast på detta sätt 
bevaras också rätta känslan för det egna fartyget! 

l detta samman hang vi ll jag påpeka en notis i denna tidskrifts scp
tembernummer. Enligt denna har Västtyskland beslutat öka deplace
mentet på dem av nybyggnadsprogrammets 30 snabba minsvepare. som 
återstår att levere ra. Detta med hänsyn till erfarenheterna från motor
torpedbåtarna. Visse rligen sägs anledningen vara el en moderna vapen
teknikens fordringar på utrymme men samtidigt måste väl skälet vara. 
att man inte vill låta vapnens ökade behov av utrymme inkräkta på 
besättningens förläggningsutrymmen. 

Striden om F-båten 
Av kapten C.-A . von BRAUN. 

Det, som clet minsta ::; tuclerar svenska flottans h isto ria, blir snabbt· 
medveten om dc kraftiga fluktuationerna i sjöförsvarets styrka. 

Långa perioder av förfall har omv~ixlat med tider, då sjöförsvaret 
målmedvetet uppbyggts för att kunna tjäna som stal31edningens stöd 
i dess utrikespolitik . 

Perioderna a v förfall och blomstring har visserligen varit starkt 
be roende av clet utrikespoliti ska läget, men grunden till flottans ställ 
ning har hela ticlen legat i statsledningens förmåga att förstå och 
kunna utnyttja sjömakten. 

l gångna ticlers Sverige, bondesamhället, var det väl rätt naturLgt 
att insikten om sjöförsvarets betydelse förblev förbehållet ett mim!P: 
skikt av myndighetspersoner med förmåga att se Sverige i utrikespo
litiskt perspektiv. Uneler vårt århundrade har emellertid elen gläd
jande tendensen blivit alltmer märkbar, att e;1 bredare opinion fåt ·, 
förståelse för sjöförsvarets värde för vårt samhälles fortbestånd . 
Opinionsyttringar utanför regeringens krets ha:- under vårt århund 
rade f lera gånger fått el e makt ha vande till för flottan väsentligt för 
månligare shillningstaganclen än vad som annars skulle blivit fall et. 

D enna tenelens blev märkbar redan vid sekelskiftet . Sålun da be
viljade rikselagen 1899 på en motion ingiven av disponenten A lmström 
m fl medel till tre pansarbåtar utöver av regeringen före slagna L:r
tygsbyggnacler. 

Aven i våra dagar kan denna tenelens märkas, Den visserligen ringa 
men för marinen dock viktiga justering av ÖB -planen, som i reali 
teten skett hade helt säkert ej kommit till stånd om inte starka opi
nionsyttringar till marinens förmån förekommit i si'tväl press som 
r iksdag . 

Det mest remarkabla exemplet på detta område utgör emellertir l 
behandlingen av F-båtsfrågan. Låt oss gå tillbaka till seklets början 
föi· att följa utvecklingen av denna fråga, som blev ett politiskt tv i s~c
ämn e av första rangen. 

60 
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Förspelet. 

Nyåret 1906 ger Karl Staaff som statsmin ister i elen första lihcr" ] 
n a 

ministären cheferna för general staben och flottans stab i uppdrag att 
i samråd utarbeta en plan för rikets försvar. 

Hösten 1906 inlämnas planen, som utarbetats i gott samförst~n cl 
Den 14 september samma år tillsätts en sakkunnigutredning - 19UG 

års typsakkunniga - för att utreda lämpliga fartygstyper för flottan . 
Cirka ett år senare, elen 28 september 1907, tillsätts av den c]~1 

sittande högerregeringen uneler Arvid Lindman en parlamentari'k 
kommitte för att granska stabschefernas förslag med hänsyn till h n
cle ts ekonomiska bärkraft. Sjömilitär sekreterare är kapten en J-Jans 
Ericson. Utredningen sekunderas av två sakkunnigutredningar, varav 
den ena begäres av försvarskommitten genom underdånig skri\ l' Le 
elen 14 september 1909 och till sätts genom Kungl brev dagen cbrpt: 
och har sitt första sammanträde redan fö lj ande dag. Den överbnlllar 
sin utredning redan den 9 november! 

Den 10 juni 1909 avger marinförvaltningen, chefen för marinstal en 
och inspektören av flott ans övningar till sjöss en gemensam skrivc:l.;~ 
till konungen i vilken framhålles vikten av att frågan om nybyggnad 
av pansarfartyg snarast löses. 

Den 27 november samma år avger försvarskommitten ett särsk1lt 
yttrande om pansarbåtstyp för svenska f lottan och förorda r därvid 
den s k typ F - anskaffningskostnad 11,6 miljoner - som av de 
sakkunniga ansetts som det lämpligaste förslaget. Kommittens libenla 
ledamöter med Staaff i spetsen reservera sig mot förslaget un le r 
motivering att landets ekonomiska bärkraft icke till åter anskaHninger 
av dylika fartyg. 

Därmed har F-båtstriden, som snart skall komma att dela nationen 
i två läger, begynt. 

Striden. 

Försommaren 1910 anhåller liberalerna Staaff, Kvarnzelius och 
Persson som protest mot försvarskommittens pansarbåtsförslag att 
bli entledigade från sitt medlemskap i kommitten, vilket bevilj as. 

Försvarskommitten avger sitt slutbetänkande elen 5 december 1910 
och föreslår bl a att tre F-båtar skall byggas fram till och med år 1919. 
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I statsverkspropositionen till 1911 års riksdag föres lår elen konser
vativa regeringen byggandet av en pansarbåt av F-typ, vilket riksda
gen bifaller den 1G maj i gemen:oam votering mecl en majoritet av 
70 röster. St ri den dessförinnan är hård och bitter både i press och 
riksdag. Situationen kompliceras av att rikselagen är den sista före det 
förste>. valet enligt elen stora rösträttsreformen, och att man nästa <'u· 
kan vänta sig en liberal ministär. 

Hösten 1911 tillträder också en li beral regering under Staaff. En 
av regeringens första åtgärder blir att uppskjuta det av årets rikselap
beslutad pansarbåtsbygget Åtgärden og i lias starkt av kungen, snm ·i 
d iktamen till statsrådsprotokollet anför: "Beslutet väcker allvarliga 
farhågor, såväl ur konstitutionell synpunkt som med hänsyn till för
svaret." Reaktionen mot rege ringens beslut blir stark inom alla fö r
svarsvänliga delar av svenska folket, medan kungens diktamen starkt 
klandras i hela vänsterpressen. Möten för och emot F -båten håll s i iver 
l:el2. landet. Pamfletter sprids. Resolutioner avfattas. 

Ett fl ertal sjöofficerare ger därvid genom sakliga och vä lnyanscraclc 
inlägg i debatten F-båtspropagandan ett gott stöd. 

l januari 1912 kommer Sven Hedins broschyr "Ett varningsmcl" 
i. c:1 upplaga av 850 000 exemplar. Sven Hedin pekar p!\. den ryska 
f aran, han f ramhåller hu r Ryssland ständigt sökt träng l f ram mot 
have':, han målar i kraftiga Lirger följderna av en rysk ockupation 
samt v ä el j ar till svenska folket att sluta de inbördes stridigheterna och 
se elen allvarlig;.t utrikespolitiska situationen i ögonen. Hedin kräve r 
ti11. sist att förra årets riksdagsbeslut om F-båten skall upprätthålbs . 
Stilen är ag itatorisk, men boken är onekligen skriven av en man med 
stark fosterländsk lidelse och med stark insikt om det utrikespolitisk::t 
lägets risker. Broschyren möts såväl med entusiasm som nw.d upp
flamme\ncle raseri. 

Motbroschyrer ser dagens ljus. Om Sven Hedins "Ett varningsurd '' 
kan· sägas vara bombastisk och hetsig i tonen, måste stilen i dc fJc:,t a 
av hans.motstånclares skriverier sägas stft på en beklämmand 2 L'lg niv;t. 
Fabian Månsson inleder sitt "Svar till Sven Hedin" sålunda: ' l )<:n 
bekante krypare och smickrare, vilken på sin tid ådrog sig natiow n'; 
löje genom sitt klumpiga uttalande, att drottning Sofia vore v;irlds
historiens största kvinna och vars flärd och orden shunger vis;t i Y:t d 
elen "store" upptäckaren egentligen är för en man har återigen yar;t 
f ramme." 
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Bland broschyrerna mot F -båten återfinner man bl a August Srincl
bergs "C,arens Kurir eller Sågfilarens Hemlighete r"_ .. och Gustav 
Möllers "Sven Hedin - en falsk profet" . Betecknande tor propagar;
dan mot F -b[tten är, att elen inte så mycket sysslar med elen militär
och utrikespolitiska situationen och endc.st i undantagsfall gör försök 
till saklig värdering av F-typen som militärt instrument. Fastmer 
vädras rent antimilitari stiska synpunkter, varvid försvaret utmålas 
som ett värn för ståndssamh~dlet, skapat genom utsugning av folket 
och uppbyggt icke som skydel mot yttre fiender utan avsett a.tt vid 
en inre maktkamp kunna användas av de besuttna klasserna (bogern) 
1110 ~ arbetarna. F -båten påstås driva försva rsutgifterna i hö j den på ett 
sätt som ch-iver folket mot armod. 

Nii.r försök till värdering av F-båten görs utmynnar de oftast i 
tesen. om de stora fartygens sårbarhet och framhåller d~i.rvid torped
vapnets överbgsenhet över artilleriet. Fabian Månsson drar också en 
lan s för ub[tten: "Frågan varför man ej i de små staternas flotto1 
ivrar för införandet av detta billiga och far liga vapen är lätt besvarad. 
Unc!ervattensbitten är intet parad- och nöjesfartyg, därför hatas elen 
som. pesten i alla Einelers flottor. Med undervattensbåten och. d_~n med 
trådlösa elektriska vågor styrbara to rpeden, vilken senare eJ ar bu:1-
den vid något utskjutningsrörs format och därför kan utve~kla.s ttll 
att bli en liten obemannad undervattensbåt fy lld med sprangamne 

. är sjökrigets tid förbi och därmed också sjöofficerarnes." 

l nsamlingen. 

Under tiden som skäl och skällsord växlas i skrifter och på möten 
har emellertid F-båtsanh~ingarna samlat sig till en in sats som bringar 
frågan om F-båtens vara eller icke vara ur politikernas beslutandesLir 
och lägger avgörandet hos folkopini~nen.. . . . _. c_" 

Oberoende av varandra tages tva 1111t1al!V. Den 1L1 pm1a11 JUL. 
håll s ett opinionsmöte i Örnsköldsvik, varvid förslag väcks om en 
nationalinsamling av 10 miljoner till en pansarbåt. Rektorn, seelermera 
biskopen, Manfred Björkquist siitte r sig i spetsen för rörelsen, som 
får benämningen "B jörkquistska in samlingen." 

Den 2G januari bildas efter initiativ av civilingenjören David Berg
man "Svenska Pansarbåtsföreningen". Ett upprop utfärdas unelerteck
nat av 38 prominenta personer, däribland flera försvarsvänliga libe-
raler . 
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I uppropet står bl a att läsa: 

"Regeringens beslut att i afvaktan på nya utredningar inställa !J, . .,_ 
gandet af en ny pansarbåt har gifvetvis till följd, att två eller tre- :r 
måste förgå, innan från statsmakternas sida effektiva åtgärder kunna 
vidtagas till stärkande af Sveriges sjöförsvar. Under nu råclanclc ut
rikespolitiska förhållanden är detta dröjsmål enligt vår uppfattninp 
förenaclt med fara, och vi hafva därför kommit till den övertyo·cls, .. 

1
" 

~ '\...l . 

att försvarsvänliga svenska män och kvinnor böra genom fri vill ig be-
skattning sammanskjuta medel till byggande af en sådan pan sar1J:"tt. 

Som norm för en frivillig beskattning vilja vi hemställa, att lwaric 
deltagare må förbinda sig att, under förutsättning att byggandet ;!( 
en F-båt påbörjas år 1912, under hvart och ett af åren 1912-191-t 
därtill bidraga med minst tredjedelen af sina kronoutsl?ylder för ;h 
1911 ." 

Pansarbåtsföreningens verksamhet får från början en oerhörd fram
gång. Det insamlade beloppet växer med en fart, som väl inte ens dl' 
största optimisterna vågat hoppas: 

10 febr 843 270 kr 
17 feb!- 2 305 047 
24 febr 3 733 461 
2 mars 5 483 655 
9 mars 7138 457 

16 mars 8 099 833 
23 mars 9 134 428 
30 mars 10 260 352 

6 april 11193140 
13 april 12 272 643 

" 20 april 13 652 037 
27 ap n l 14 460 701 

4 maj 15 021 530 

Detta är en folkrörelse! Man måste betänka, att massmedier solll 
radio och TV saknas, att en stark propaganda bedrivs även mot in
samlingen, att penningvärdet är högt och att stora delar av folke1 
fortfarande måste betecknas som fattigt. 

Insamlingen åtföljs av en våg av entusiasm. Ibland tar denna sig 
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Bild 2. 

B'- båten erhöl l i dopet namnet Sverige. Här syns fartyget under sitt 
första tjänsteår, 1917. Som bekant förändrades hennes utseende senare 

flera gånger. 

för oss kanske något egendomliga uttryck som i en dikt av friherr 
innan Annie Åkerhielm införd i Gävleposten elen 17 februari: 

"Då vaknade rik och fattig, då vaknade herrar och bönder, 

Då rasslade kassaskåpen, då slogos små sparbössor sönder; 

)\r värl-digen fara ptt färde? - Se här våra slantar - tag. 

Vi bjuda dig gu ldet, Sverige - och hj ärtblod seelan en dag. 

Och fanorna vädras för malen och guldet strömmar och strömmar; 

N u gnugga vi våra ögon, som den som. vaknar ur drömmar: 

Är detta världigen Sverige? - N u gnugga vi bländande gråt 

Och detta gjorde du, F-båt - du Herrens signade båt!" 

Ä ven om entusiasmen på sina håll sålunda tar sig uttryck i sv~l
stigt ordsvall ~ir insamlingsresultatet talande nog. Det är ett kraft1g\ 
uttryck för svenska folkets försvarsvilja, och det är inte tu tal om 
att insamlingen för flertalet bidragsgivare innebär kännbara offer . 



L1 GO 

r regeringskretsar betraktar man först pansa rbåtsinsamlingen 111td 
o vi !ja. Sjöministern, Jacob Larsson, anser att elen "l iksom en s:or .. 
s~ rejk satte samhii l!et i gungning". Staaff håller ett tal i Trellehoq:; 
o::::h framhåller cl~irvicl att "F-båten ej ku nde göra n[tgon nytta iö r 
Skåne''. 

Regeringen kan dock i längden inte undgå del s att ta intryck av 
kristcnclenserna utomlands, dels att inse allvaret i elen op:nion fiir ett 
starkt försvar, som insamlingen bär vittn e om. När styrelsen iö r 
pans:.trbåtsföreningcn elen 7 maj överlämnar en skrivelse vari fiire 
ninge11 ställer erforderliga medel för byggandet av en pansarbåt :n 
F-typ till rikets disposition, uttalar därför Staaff ett varmt tack fö r 
de': "storartade er b j uclanclet" och tackar dessutom par;::;arbåts förc 
ningens styrelse för att rörelsen hål lits fri från partipolitik. 

Den 21 maj antager rikselagen r egeringens proposition om motta 
gan de a v gå van. 

Därmed har flottans fortsatta utbyggnad tryggats. Den närma:;tc 
framticlen utvisar, att ett starkt för svar ~1r behövligt. När svenska f()l
kets gåva elen 3 maj 1915 sjösättes och erhåller namnet Sverige. s~:h 
cbrfö;· nationen samlad och enig i försvarsfrågan. 

S!utord. 

När man nu ser tilibaka på denna strid måste man h[tl la i minn et clc 
häftiga klassmotsittningar, som rådde vid den ticlen och uppmii.rks;\ln
ma, att försvaret genom att insättas vid inre orol igheter och arbets
konflikter misskrediterats i arbetarklassens ögon. Man får därför ej 
mäta elen tidens försvarsfiend er med vår tids måttstock. 

Vi kan emel lertid direkt dra erfarenheter av F-båtsstriclen. A tt en 
si\ stark och allm~in opinion för flottans krav kunde bildas bero rid e 
icke till ringa del på att flottans män från början sakligt och sk ick
ligt hade övertygat de opinionsbildande personligheterna, om clet sak
ligt beriittigade och nöclv~indiga i flottans krav. Det lyckad es elen 
gången a tt vinna gehör för flot ta ns synpunkter och det trots et t 
negativ regerin~, trots dålig c\:onomi, tro~s skarp:.t inre l~o lit:ska nwt: 
s~illninga r och ii venleeles trots att det gamla bondesamhälle, som ; h 
ännu Lestocl, väl hade rätt liten förståelse för behovet av sjömakt . 

Hu;· mycket bättre är inte marinens utgångsbge idag? Vårt folk 

tlGl 

1.. , ·0 ~· ·lc\cl·t·io· samtli<J"t demokratiska politiska partier är harartaVt\ aVct l "'t>• L bL . .... . 1 l "•' ot t c'·arH för svar. Hela nationen ar utnkespoh-cnu;;:. on1 ~c 10 ' CL a v e J l( '" .. ·· ,. ·· G indu st r ien~; ti sl~t unelerrättad p~t ett hd t annat s ~ttt an t or~·· .enon: . l, .. _ 

l l 1 1 c clom'neranclc l·ctyclelse bar alltflc1 opm .. on..,bJldance o, oc1 1ance.n" ' J .. a 1· . ('ocla 
f att 1·1 ·t fo" l, C.jO' "tt Sj'öförbindclserna ar var lVSnClV . ' . rr ;~n a ·, 2.1 " b '· . · . 1 "l förutsättningar fö religger cliirför för att ma.rmen:; sak hg a. ~c 1 ~~c 

unelerbyggda argument skall få gehör hos n:.ct!Onen bara dc ttamfOJ .. 
!11 crl t.illr~icklirr skiirpa och intensitet. . 'd .. f". · '· b .. . c tt söht uppnvancle stn e1 1 OJ-f.'- båtsstri den bor tcke m::.na os.., a ' l o • r·,. svarsfrå~an , m.en elen visar oss att har man en god sak att s ass o 
s~ lönar det si!! att slå::;s. . . 1 " 1 '.F -båten kon~ till stånd tack vare många personhga tnsatser )a c e 
inon, och utom marinens krets. . . . _ . 

1
, · a 1 ~ b -s på ')ersonltga msatse1 tn e Morgondagens man n maste oc .:sa ygga t , 

minst i opinionsbi ldande syfte. 

:KALLOR: 

Svenska flottans historia, band III. 
Klart skepp, boken om Sverigeskeppen. . . 17 Pansarbåten Sverige Minnesskrift. över pansarb:'Usmsamlmgen.1912-19 . 
Lan:; Danius: Samhället och försvaret. . . k b d VI- VII . 1 d · Marinstabens b1blwte , an · Sjöförsvars-Sjö~knfter, sam ~te tl för svenska flottan, november 1909 . 
Utredning angaende pansarba s yp b 1909 av 1907 års förUnderdånig slcrivelse avgiven den 27 novem er 

svarskommit te. 
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Teleservice 

Av löjtnant ARNE SEGER ST RoM. 

. I d~t moderna kr iget har telematerielen allt mer kommit att :· 

:~~1. prag~ l på ~~pe~1 och ~~rsvarsanordningar. Stora summor inves~;~t~;:a 
alligen l elektwmska hJalpmeclel och alla moderna v f -". s 

Il . . el. . • . ' apen d.! mer 

e eJ mm -~: s_m uttor:nnmg beroende på telematerielens prestan da. 

Oft~s_t aoe1 pl_anenng och forhandlingar om upphandlin av 
11 

teletek111sl~ matenel rum på högt militär-tekniskt plan. De t:orcf 
1 
~ 

och_ praktiska ?roblem, som kan uppstå vid insta llationen och se;l::.~ 
me1 a under __ dn f ten av elen nya materielen, är vanligtvis endast kända 

~_v lev~ r-a~1torens representan~_er och av egna kontaktmän. När mat(c~ 
~~el~n_;' 1 mst~l.lerad o~h god~,ancl öv~rlämnas den till det blivande se1-

.ceoi o an et, OI_l~gsvaiVet, for framtida skötsel och vård. I TIS 19;)!) 

111 
7_- 8 .. l~a~· tidig.~re _be lysts följden av att binda sig till utländsk·t 

lev~1 an_to1 eJ, varfor l1ar :n da st skall framföras några synpunkter p:t 

utbd_cln _1_1~g a-av person~! ~or handhavandet av nytillkommen materiel. 

.. ~Id _o J Joosvarven forsoker man uneler installationsticlen att till g·oclo

~~1 a _si~ erfare1:heter och_ få en förenklad utbildning, som bed rives 

dc~. a~ betets gang. Ofta 1 avsaknad av kompletta beskrivningsböcker 

~~~: ntnu:g,~r samt 1~1 ecl sparsam tillgång på instruktör har man 
111

äq 

kann~. SJ~ fram, VIlket medfört, att utbi ldningen blir förhållandevis 
0 ~~llstan?Ig. D_etta måste ~å till följd att installationen i vissa detal jer 

blu, om _Icke chrel<t fe laktig så i varje fall kvalitativt uncle . or P'' 
lano-re Sih If" el Ima lg. ,t 

o . . ~ mec or etta system med kombinerad arbetsledning och 

U~lclei VIsnmg lagre arbetstakt och stundom kanske ökade kostn:~ck r 
pa gr~~~1cl av dubbelarbete, materi elförstöring etc. Personalen som 

~~<all }or~a~tao denna så viktiga och dyrbara , i många fall oersättl ig;~ 
o~te~ I e l , _a 1_ salecles ~tt ~etral.;:ta som mer eller mindre självlärd, vilket 

f;
1
_ till fo~J el att ~n ft'~~tkerh e_ten minskar och att riktig skötsel och 

Vd! d uneleJ det viktiga mkornl11"Ssl ·eclet" · l· tf .. · G 
.. . . o ' eJ ,an u 01 as . en om dessa 

olampliga clnftstörningar åsamkas materielen ononnalt r·t .l 
l. l f.. s 1 age oc 1 

sanno 1 ..:t orkartad livslängd. 

Hur s_l~a ll man då råda bot på så olyckliga omständigheter? 

De~ f o I e~~ll e~· som 0~:1 ma~1 sam~idigt med vapenplanering och upp

hancl lmgsfoi beJ edelse r aven l detalJ måste planera och förbereda också 
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utbildningen av för materielen avsedel servicepersona l. Med önskvärd 

tydlighet har civila sektorns företag och industrier bevisat att ökade 

vinster stå att vinna genom riktig personal- och utbildningsplanering. 

Tidningarnas annonssidor översvämmas dagligen av notiser om Öns

kade personalmän och dugliga utbildare. Det synes som om även för

svarsmakten torde kunna !ösa många av de mest akuta problemen 

på samma väg. 
I god tid innan installationsarbetena påbörjas, måste tillräcklig be

skrivningsmateriel ut formas. Aktuell personal beredas ti llfä lle att 

"lära känna" materielen, helst på fabriksstadiet tillsammans med 

konstruktörerna eller åtminstone på annan plats, där elen köres i prov

drift. Vid en fl yktig blick kan dessa arrangemang tyckas vara större 

våld än nöden kräver och framförallt kanske därmed förknippade 

kostnader avskräcka oinitieracle iakttaga re . 

Sannolikt är det väl så att man genom preventiva åtgärder, i stil 

med vad ovan skisserats, åstadkommer minskade arbetskostnader och 

ökad arbetstakt. Tillgång på utlärd och kunnig arbetskraft kommer 

att höja installationens kvali tet och förebygga ev driftstörningar, vari

genom man uppnår ökad livslängel och lägre underhållskostnader. Vid 

kontraktskrivning mellan centrala inköpsorgan och försvarets leveran

törer upprättas numera i allmänhet bestämmelser om beskrivnings

materi el samtidigt som elen tekniska materielen levereras. Därest dessa 

överenskommelser kunna utökas att även omfatta utbildning och viss 

kursverksamhet för se rvice- och installationspersonal, stå sannolikt 

stora värden att vinna . 

Då det gäller vår redan befintliga materiel, vare sig elen är instal

lerad på fartyg och landorgan eller befinner sig i förråd, ä r det lik

nande problem som kräver sin lösning. 

N uvarande pressad e budgetläge gör i många fall ansvariga ledare, 

tekniker såväl som militärer och helt civi la befattningshavare, ben ~igna 

att tumma på servicebeshimmelser och chansa på förlängning av kon

trollintervall i förhoppning att säkerh etsmarginalerna skall bli väl 

tilltagna. I många fall kan säkerligen ett sådant förfaringssätt moti

veras och utan alltför stora vådor tillämpas. 

När det gäller telematerielen har denna genom sin relativa ungelom 

dock ett annat utgångsläge. Dess säkerhetsmarginal och prestanda

gränser kan ännu ej sägas vara till alla delar kända, varför det krävs 

ofta förekommande kontroll och rutinprovningar. 
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Bilden visar e~ antelli'ldosa till mottagarestation på ett flottans fartyg. 

Kop~arsaltet tacker stora delar av isolatorn och inverkar menligt p å n t

tagmngsförhållandena. I detta fall hade dålig tiEsyn av materielen orsa:at 

dålig radiokontakt, m en vederbörande p ersonal klagade bittert 

över dålig materiel. 

H~~;- oft_a måste d~t telematerielen avprovas? Försämras till stån det 

Lontmu crhgt eller uppnås ett "sämsta värde" från v ilket man kan 

1i"lmnn upp nutericlen till användbar prestanda? Ä r det alternativt stt 

att cm a ll te:ematericl får vara utan t ill syn, el en uppnår så stor "ålder

domssvaghet", att man in te med sk~ilig arbetsinsats inom rimlig tid 
kan bn nga elen till funktion? 

Tillräcklig erfa renhet på området i fråga saknas emellertid änn u, 

me11. genom de lstudie r av i matericlen ingående enheter som t ex 
kondensato rer rör et I- · -· u· 1 ·11 ·· . , c ,an V JSS pe110 ts;: tJ syn bestammas, a lternat ivt 
att vtssa dela r måste utbytas för e varje använclningstillfälle. 
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Hur ofta "ruti nprovningen" behöver utföras blir väl i sista hand 

en avv~igningsfråga mellan bereclskapskrav , kostnader och pe rsonal 

resurser . För n~irva rande utföres " rutinkont roller" i stor ut:;t räckning 

av civil personal vid mar inverk stäcle rna. Där ber~iknar man att en 

tekn iker lwstar c :a 100 :--/dag, och det blir självfallet en stor utgifts

post, om alla våra beredskapsförl agda fartyg och landorgan kontinu

erligt skall rutinprovas. 

En möjlighet ~ir naturligtvis att låta militärteknisk personal i där

för speciellt sammansatta grupper utföra rutinprovningarna, varige

non,_ omkostnaderna minskas. 

Den snabba utveckling, som telematerielen fö r nä rva rande undergår , 

medfö;·, att el en teletekniska personalen har mycket svårt att hålla 

s i o· ~· j o ur med materi ellägeL Mången vång ];:om menel eras en milihr

telmikcr i förråds- eller ~nn2n reclovis,~1 ingsbefattning uneler en lång 

tid speriod. Detta har till följd att han vid nästa kommen dering till 

"frontbefattning" ej känn er till nyti llkommen mate riel och dess drift s

problem. Genom att låta militii r teknisk personal i stö rre omfattning 

~in vad som nu är fall et tj~instgöra i d irekt anslu tning till materielen 

och dess skö tsel och vård, t ex med a rbetsuppgifter inom "rutinprov 

ning", utvinnes en kontinuerlig utbildn ing och upp fö ljning av mate

rielstandarelen för aktuell personal. För fullstiinclighetens skull bör 

elen fortsatta kommenderingsfölj elen från örlogsvarvets militär-sektion 

gå till en befattning i ett nybyggt eller översett fartyg. Hiirigenom 

förmodas man uppnå såväl högre personell som materiell beredskap 

samt, vilket är icke min st viktigt i sammanhanget, spara på begrän

sade medel. 
Erfarenh ete r från modernt utrustade krigs fartyg visa r, att elen elek

troniska hj älpmaterielen utöver att elen är svårskött även i viss ut

sträckning bri ster i el r i ftsäk erh et. Den kommer sannolikt uneler l~mg 

följe! av år bef inna sig i ett stabiliseringsskede uneler vilken t id alla 

konstruktionssvagheter skall bortarbetas och en robust, hållbar och 

fu nktionssäker utformning av materiel en kommer att tagas fram. 

Härvid kommer stora krav att st~i llas på service- och reparationsmöj

ligheter. J u hittare och mindre f lottans enheter tendera r att bli, desto 

större krav ställes på reparationse rvicen. Tidigare fartygstyper ha r i 

viss utsträckning haft möj ligh et att med egna televerkstäder avhjälpa 

smärre haverier och ut fö ra viss service. N u mera kräver vapnen allt

mera plats ombord, och se rviceorgan och personal får insk ränka sig, 
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varigenom verkstädernas möjligheter reduceras. Detta kommer i prak
tiken att medföra att övade enheter all t oftare får avbryta pågåen cll' 
övning och återgå till lämplig bas för reparation. Man ställs alltst1 
inför kravet att på närmaste tillgängliga plats kunna ti llh andahålh 
reparationsmöjligheter. Förslagsvis tende rar nu telereparationsservi
cen ti ll att bli rörlig antingen i form av "följ ebåtsvet'kstacl" eller b ngs 
kusten rullande verkstad . ll·fan sparar på detta sätt tid, personal och 
sannolik t ä ven pengar, enär dessa verkstiicler måste drivas i helt mili
tär regi. 

Med elen snabba utvecklingen, som elen teletekniska materielen i lag 
är stadel i, bedömes icke möjligt för elen enskilde ingenjören att i alla 
delar följa upp erfarenheter och rön inom sitt område. Speciell t fCir 
ett litet land, som vårt, är det nödvändigt att i så stor utsträcknini' 
som möjligt draga nytta av de stora ländernas erfarenheter från sin 
påkostade forsknings- och försöksverksamhet. D etta kan göras p;\ 
många olika sätt, genom tidskrifter, korrespondens, stuelieresor m m. 
Vilken väg man väljer är likgiltigt, kanske blir bästa resultatet en 
kombination av alla till buds stående kommunikationsmedel. Viktigt 
är emellertid att det icke läggs ned arbete, tid och pengar på fram 
tagning av konstruktioner, som kanske tidigare prövats på andra plat 
se;- och med skäliga motiv förkastats. Vi har i nuvarande läge inte 
råd att själva göra alla erfarenheter och betala de stora lärpengar , 
som följer, utan måste vi genom utbyte av erfarenheter söka tillgodo
göra oss det "allmänna teletekniska stadiet". Bland fabrikanter, upp
finnare och forskningsanstalter krävs , speciellt på detta område, en 
intresserad och ivrig uppföljning av utvecklingen, vilket praktiskt skall 
kunna utformas så att gjorda rön och erfarenheter snabbt kan om
sättas till praktiskt användbara, militära vapen. Underlåtenhet i detta 
avseende kommer att försätta oss i situationen att ingenjörerna utfor
mar prestandan och militären har att anpassa sitt taktiska hanellande 
därefter. 
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Krigshistoria på avvägar 
Av löjtnant BENGT SCHUBACK. 

Värdet av krigshistoriska studier debatteras ibland. En ytterli_ghets-
1-atecrori hävdar att det är tveksamt, om vi har något väsenthgt att 
' b ' • . el 1 lära av det förflutna. Den snabba tekmska utvecklmgen se an cet 
andra världskriget innebär en sådan revolution, att man ej kan dr~ga 
slutsatser av en - ur teknisk synvinkel - förlegad epok. Utbtl~l
ningen vid de militära högskolorna borde därför helt kraftsamlas tdl 
elen moderna vapenteknikens inflytande på krigföring:n. .. 

En moderatare uppfattning företrädes av de som vtll betona man
ni skans roll. Trots de militära operationernas ökade beroende av de 
materiella resurserna, så är det till sist ledar- och krigaregenskaperna, 
som fäller utslaget i striden. På denna punkt har ingen förändring 
skett, s~iger man . Krutet inebar en lika stor revolution som dagens 
atomvapen för taktiskt bruk, uneler det att mannen bakom vapnen 
- med sina förtjänster och brister - i stort sett är densamme. 

Att studier av det förflutna har ett visst värde får anses vara givet, 
då krigshistoria är föremål för unelervisning vid de tre försvarsgrens-
högskolorna. . . . . 

På sjökrigshögskolan upptar kursplanen t jugo ttmmar htstonsk stra-
teo-i med tyngdpunkten lagd på det andra världskriget. Undervisning
et~ är av ungefär samma omfång vid flygkrigshögskolan. Uneler det 
att flygarna av naturliga skäl ej behöver sträcka sig l_ängre, tillb~l~a 
i ticlen än till bröderna vVright, så får deras kolleger 1 armen boqa 
med slaget vid Maraton. Åttio timmars kursomfång medger ett sådant 
o-rundligt förfarande. 
b Det ligger i sakens natur, att man huvudsakligen studerar den eg1~a 
försvarso-renens problem. sjömaktens betydelse för krigets utgång bltr 
det vikti~aste för sjökrigshögskoleeleverna. En stor del av ticlen ägnas 
åt Medelhavet, emedan striderna där ger goda exempel på alla konst
fulla variationer av det välkända hts-herraväldet till sjöss. Flygets 
inverkan på sjökrigföringen uppmärksammas liksom även sjöopera
tionernas inflytande på striderna till lands , särskilt i N orda f rika. Ut
rymmet medger dock ej en mer ingående analys av kampen P~ kon
tinenten. Betydelsen för krigets utgång av sådana slag som Stahngracl 
och Kursk hinner exempelvis ej bli föremål för studium. 
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Krigshögskolans kurs koncentreras beträffande det andra världs

kriget till markstriderna i E uropa . s jökrigsoperation erna beh andlas 

i. en så ringa om fattning, at t det vore överdrift att påstå, att deras 

in fly tande ens beröres per i f ert. I samband med N argeföretaget kon

stateras , a tt det tyska flyget förhindrade el en brittiska flottan att in

r;- ripa, trots att bl a jagarraiderna mot Narvik ger exempel på mot

satsen. Det brittiska flygvapnets in sats fö1· alt avvärja operation Se<:'

löv. c stueleras med rätta. Huruvida det överhuvud taget varit möjligt 

för det tyska fl yget att i händelse av en annan utgång av slaget cm
1 

Storbritannien neutralise ra den brittiska flottan , analyse ras ej. ] ett 

kompendium över orsakerna till Tysklands nederlag omnämn es ei det 
inflytand e, som slaget om A tlan ten hade. . 

Kritiker av undervisningen på sjö- och flygkrigshögskolorna skulle 

sannolik t ej heller ha svå rt a tt exemplif iera el en alltför specia li serade 

inriktningen. Det vore oriktigt att påstå, att de övriga fö rsvarsgrenar

na~ betydelse negligeras med avsikt. För eleverna kommer dock elen 

egna försvarsgrenens betydelse att Överbetonas. De andra vapenslagens 

insats avfärdas i förbigående . En krigshögskoleelev bibringas den upp· 

fattningen, att flyget helt elomineracle sjökrigföringen. Att det var 

elen. samlade sjö- och flygmakten, som bidrog till elen allierade sege rn, 

får han ej klart för sig. Motsva ran de felbedömningar kan även ske 
på de andra skolorna. 

Detta missförhållande är allvarligt. De officerare, som skall sam

arbeta i våra staber, går till detta arbete med en alltför begränsad 

syn på krigserfarenhete rna. Detta ~ir en av grundorsakerna till Je 

övriga försvarsgrenarnas stundom svårförståeliga uppfattning om ma
rinens roll i ett framtida krig. 

En av de viktigaste lärdomarna, som erfa renheterna från andra 

vä rldskriget kan ge oss, är betydelsen av samverkan. Det förefall er. 

som om de krigshisto ri ska stuelierna i praktiken lett till motsatt re
sultat. 

Därför är det desto mer gbcljancle att höra, att el en militära hög

skoleutredningen lär rekommendera en delvis gemensam unelervi sning 
i krigshistoria för samtliga högskolor. 
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litteratur 

MORGONDAGENs MARIN - MARINT FRA.!"\ITIDSPERSPEKTIV. 

av kaptenen v id KA Jean-Carlos Danckw~~<rdt, kaptenerna Bengt O'Konor 

och Jan Enquist samt löjtnanten Sten ·Stålliammar 

de tre senare vid flottan. 

Författarna har valt att med viss personlig touche behandla var sina 

kapitel och gemensamt svara för inledning och avslutning. 

skriften bör genom sin behändiga "pocket book" -- form kunna locka 

dagens läströtta medmänniskor till en stunds studium. Redan härmed är 

mycket vunnet, ty har man väl börjat läsa de inledande kapitlen får man 

lätt mersmak. Här ges en nyttig rundblick på vad som hänt och skett 

sedan 1945 och i belysning av detta gör författarna en "uppstädning" av 

problemen i den oftast förvirrade diskussionen om kärnvapen kontra kor.

ventionella. stridsmedel och ger vissa ledtrådar till bedömningen, huruvida 

·ett totalt atomkrig eller ett begränsat krig kan tänkas bli den mest 

sannolika formen för e tt eventuellt framtida krig. (Författarna fram

nåller dock att möjligheterna till säkra profetior av naturliga skäl är 

begränsade. ) 
Man får em ellertid hoppas, att läsaren inte fastnar på den probersten 

som figuren på sidorna 16- 17 utgör. Den är det enda direkt svaga i 

skriften, även om bildmaterialet i övrigt inte heller står på särskilt hög 

nivå. (Jämför t ex bilderna i konunendörkapten Engdahls broschyr " Sve

rige utan sjöförsvar" !) 
Kapten O'Konor inleder flottans avdelning med att behandla övervat

tensfartygen. Aven här får läsaren problemen klarlagda på ett elegant 

~ch lättsmält sätt. Författaren påpekar, att " utvecklingen av förstörelse

m edlen och de ständigt ökande kostnaderna för krigsmateriel kräver en 

spridning av slagkraften i det sjöoperativa systemet på ett ökat antal 

vapenbärare med mera begränsad kostnad per enhet än hittills, om sys

t emets fundamentala egenskaper och god stridsekonomi skall kunna bi

behållas". Till detta fogar han sedan en sanning, som beklagligtvis inte 

är så a llmänt känd utanför flottans egen krets : "Storleksminskningen och 

antalsökningen s tår dock tyvärr i ekonomiskt hänseende inte i det gynn

E:amma förhållande till varandra, som lekmannen gärna tror." - Vad 

som däremot knappast ens är allmänt känt inom de egna leden är att 

"den ökning av takten i övergå ngen mot en lättare flotta, som öB

utredninger>. 1957 och försvarsbeslutet 1958 a ngav .som angelägen , resul

terar, trots att endast småfartyg upptagits i fartygsbyggnadsprogrammet , 
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paradoxalt nog i att förskjutningen mot ökande medelstorlek fortsät t 1 , 
om än i långsammare takt än eljest ." 

D et kan i detta sammanhang nämnas, att redan under de närmaste t 1 e 
å ren flottans t o t a l a stridsfartygsbestånd, utrangeringar och n y by g __ 
nader enligt marinplanen inräknade, nedgår med 13 enheter. 

Löjtnant Stålhammar behandlar undervattensvapnen och utreder ors, _ 
kerna till, varför dessa tillmäts allt större betydelse samt vilka kon~L
kvenser, som dragits härav i marinplanen. Av anslagen för ersättnin t, _ 
byggnad av stridsfartyg går i stort sett 3/ 5 till nybyggnad. av ubå tar oc,1 cirka 2/ 5 till övervattensfartyg. Av anslaget för anskaffning av vapen
materiel föreslås i marinplanen cirka 20 '7o för anskaffning av minor ocll 
torpeder. 

Ubåtsjaktspecialisten, kapten Enquist, ger i lättsmält form en exp0~ 
över ubåtsjaktens mål och medel. Han tecknar sedan de mörka f ram
tidsperspektiven beträffande ubåtsjaktfartyg och frågar hur man på kon 
tid skall få möjlighet att öka fregatt beståndet. "En radikal åtgärd vo1 ( 
givetvis att h elt frångå den fö reslagna dispositionen av resurserna enligt 
marinplanen - - - - -- . Detta skulle emellertid medföra obalans ino•J, 
andra områden, varigenom möjligheterna att lösa marinens andra huvud 
uppgift- invasionsförsvaret - direkt komme att påverkas - - - -
Då återstår endast den möjligheten att frågan löses på ett högre plan 
d v s att riksdagsbehandlingen av marinplanen ger marinen ökadL 
resurser." 

För kustartilleriets del har marinplan 1960 både sina ljusa och mörka 
sidor, framhåller kapten Danckwardt. De mörkare sidorna kan i allmän
het hänföras till den starkt begränsade ekonomiska ram, som tvingat 
fram kompromisser och kanske även en och annan nödlösning. En av 
Danckwardts underrubriker kan sägas ange linjen i hela avdelningerc. 
nämligen: "Robotåldern nalkas". Läsaren får en kustrobots och de lätta 
sjömålsrobotarnas för- och nackdelar framlagda i mycket lättsmält form. 
Författaren har också några kloka ord att säga om robotplaneringen orh 
anför bl a varnande exempel från utlandet. 

Bristen på modern tung eld i invasionsförsvaret kan på en del håll 
komma att innebära stora risll:er. Kustroboten kommer nämligen int< 
överallt att kunna ersätta den tunga granatelden , t ex mycket nära 
skärgårdsklädd kust, och i all händelser inte mot mål på land. - Det 
ökade antalet kustjägarkompanier liksom tillkomsten av rörliga spå.rr
lwmpanier medger cheferna, som ansvarar för våra skärgårdars försvar, 
de möjligheter att anpassa försvaret eft er lägets växlingar, som tidigare 
i stor utsträckning saknats . 

I slutkapitlet " Kvantitet och kvalitet" framhålles att marinplane:l 
kännetecknas av en strävan att skapa enheter av hög l{vali tet. I deLta 
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hänseende har öB-planens målsättning kunnat följas. Den kvantita tiva 
sidan av planen är emellertid långt ifrån tillfredsställande. Genom den 
snäva ekonomiska ramen för marinplanen ställs de planerade marina 
myndigheterna därför automatiskt inför ett val m ellan kvalitet och kvan
titet. 

Författarna har velat framlägga några synpunkter på Marinplan 1960 
och dess konsekvenser för vårt försvar. Utan att de därvid förringar 
värdet av arme- och flygstridskrafter anser de det uppenbart att riktig
heten av den avvägning mellan olika försvarsm edel, som skisserats i 1957 
års öB-plan, starkt kan ifrågasättas. Framställningen är hela tiden mått
full - särskilt om man jämför den med boken "Både - och". 

Boken skulle kanske vunnit på en gemensam redigering men helhets
intrycket är dock mycket gott. Priset (kr 7: 50) är dock alldeles för 
högt för att boken skall få den spridning den är värd! 

T. Malm. 

Erik Alnbjörn "SVENSKT IMPORTBEROENDE 1926-1 956". 

Almqvist och Wiksells förlag. 

Floran av litteratur om den svenska utrikeshandeln är riklig. En mång
fald rapporter, berättelser och utredningar av såväl officiell som privat 
karaktär har under årens lopp sett dagens ljus. Det övervägande intresset 
har samlats kring exporten och exportproduktionen, medan litteraturen 
om importutvecklingen och det därmed förknippade konkurrensförhallan
det mellan import och egen produktion är remarkabelt mager. En för 
lekmannen överskådlig och lättförståelig översikt i detta ämne har varit 
ett länge känt behov. Det är därför med tillfredsställelse man hälsar 
Erik Ambjörns bok "Svenskt importberoende 1926- 1956", som utkommit 
i höst från Almqvist och Wiksells förlag i Stockholm. 

Syftet med den undersökning, som författaren redovisar i sin bol;:, är 
att ge en mera differentierad totalbild av Sveriges impoTtberoende än 
vad tidigare funnits att tillgå. Den period, som undersökning·en omspän
ner innefattar tre markerade högkonjunkturer åtskilda av depressionen 
i b~rjan av 30-talet respektive andra världskriget. Den skapar möjligheter 
att b edöma utvecklingen av importberoendets struktur. 

Efter att inledningsvis ha påvisat världshandelns stagnationstendenser 
före 1939 och uppsving efter andra världskrigets slut behandlar förfat
taren översiktligt i det följande den svenska utrikeshandelns roll i svensk 
ekonomi, förändringar i dess sammansättning och inriktning samt peri
oderna i dess senare utveckling. 
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Sedan författaren i bokens andra avsnitt diskuterat och dragit u pp 

riktlinjerna för en analys av det relat iva importberoendet, vidtar den ur 

läsarens synpunkt mest intressanta delen av framställningen - importens 

betydelse relativt den inhemska produktionens roll i svensk försörjning. 

Analysen har koncentrerats till de vikt igaste av de statistiskt dok u

menterade grenarna av landets försörjning samt illustrerats med över

skådliga och k lar läggande diagramuppslag omfattande följande huvud

områden: l) bränsle och kraft, 2) järn och stål, 3) metaller och verk

stadsprodukter, 4) porsl in, glas, läder och gummi, 5) textila råvaror och 

produkter, 6) kemiska råvaror och produkter samt 7) livsmedel m m. 

Det material författaren i detta avsnitt lägger fram inbjuder onek

ligen till ett utförligt relaterande. Med hänsyn till den begränsade ramen 

för denna r ecension måste emellertid det hela inskränkas till några sam

manfattande konstateranden . 

Trots betydande bränsleekonomiska framsteg har landets behov av ener

gi stegrats mycket snabbt . Den höggradiga bristen på inhemska fossila 

bränslen har medfört, att bränslens och drivmedlens andel i importen 

sedan 1930 har .stigit från lO till 16 å 17 o/c . El teknikens utv•eckling i 

vårt land har inte varit tillräcklig för att hindra en successiv ökning av 

det relativa importberoendet i den totala energiförsörjningen under de 

tre senaste decennierna. Bränsleimporten har i starkt ökad takt överg ått 

från fasta tili flytande bränslen. Mineraloljornas andel i den totala im

porten har under de senaste trettio åren ökat från 3- 4 % till 11-12 <1;. 

Järn- och stålförsörjningsområdet har under perioden starkt expanderat. 

Redan under mellankrigstiden förelåg vad beträffar vissa produkter t yd

liga självförsörjningstendenser, vilka efter kriget ytterligare ökat. Inom 

andra grenar av detta område - exempelvis i vad avser tackjärn, balk

järn, plåt m m - föreligger emellertid i vissa fall totalt och i andra 

ett ökat importberoende. 

Importberoendet är alltjämt betydande när det gäller obearbetade oädla 

metaller. D en synnerligen snabba ökningen av aluminiumförbrukningen 

har kommit till uttryck i en oavbruten importstegring och någon minsk

ning härvidlag är icke att vänta inom överskådlig framtid. Beträffande 

en rad för vår produktion ytterst viktiga metaller - exempelvis nickel 

och t enn - är importberoendet praktiskt taget totalt. Inom maskin

området täcker den egna tillverkningen till största delen behovet, m edan 

importen dominerar starkt i vad avser maskiner för textH-, metall- och 

grafiska industrierna. Att bilimporten utgör en kraftig belastning för vår 

bytesbalans med utlandet är allom bekant. 

I den rikhaltiga försörjningsgruppen porslin, glas, gummi och läder

varor kan i vissa hänseenden självförsörjningstendenser förmärkas , m edan 

i andra importberoendet är konstant. A v sevärt och - i vad gäller vissa 
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artiklar - totalt importberoende förefinnes inom gruppen rål{autschuk, 

fönster- och spegelglas, hushållsporslin m m. 

Den under 50-talet retarderande konsumtionsutvecklingen inom t extil

området har medfört en betydligt ökad importkvot. Beroendet föreligger 

här speciellt på råvarusidan. 
Totalt sett har importen av kemiska produkter något minskat efter 

kriget. Betydande importberoende och i vissa fall totalt sådant råder 

dock i fråga om koksalt, svavel, konstgödselmedel, syntetiska färgämnen , 

läkemedel m m. 
Livsmedelsområdets importberoende är betydande beträffande socker, 

nötkött , fiskkonserver, frukt, grönsaker, kaffe, kakao , tobak, vin och 

spritdrycker. 
Under krigsåren gick vår utrikeshandel radikalt tillbaka och hade i 

krigets slutskede volymmässigt reducerats till ungefär en fjärdedel av 

förkrigsnivån. Under åren 1940-45 stannade dock den genomsnittliga 

nedgången vid 50 o/o . Importen hölls bättre uppe än exporten, varigenom 

försörjningsläget i någon mån lättades. Den minskade importen sökte 

man kompensera genom ökad inhemsk produktion. Den av produktions

omläggningen föranledda minskningen i landets importberoende uppskat

tades till lO a 15 %. 
Sedan 1938 har importen till vårt land mer än fördubblats. 

Ambjörns bok rekommenderas till studium. Den ger en överskådlig och 

klarläggande t otalbild av vårt lands importberoende. Importens avgöran

de betydelse för försörjningen och nödvändigheten av att våra handels

förbindelser med yttervärlden i alla lägen upprätthålles framstår allt 

m.er uppenbart. Eftersom nära 100 % av vår import går sjöledes, innebär 

detta att inga ansträngningar får sparas för att trygga att våra sjö

väga r hållas öppna i orostider. 
Erik Resen. 

Böcker om skeppet Wasa. 

EN BOK OM SKEPPET W ASA. 

Av Georg Hafström. Christophers förlag. Pris 30: - . 

W ASA, KUNGENS SKEPP. 

Av Bengt Ohrelius . Raben & Sjögren. Pris 14: 75. 

WASA- FYND OCH BÄRGNING. 

Av Edward Ciason och Anders Franzen. Bonniers och Norstedts. 

Pris 13: 50. 

F yndet på Stockholms ström av det m er än 300-åriga regalskeppet 

\ Vasa, det storartade bärgningsföretaget och den just avslutade bogse-



874 

ri.ng.en fram till ~astellholmen har väckt sensation och följts med ~pän
nmg mtc bara 1 vart land utan också världen över De först t·· . . · a s orre pub-
llkatlonerna om dessa dramatiska och fantasiego-ande händelse h . . . o r ar nu ut-korrm1lt. Dc ar l{ommendörkapten G e o r g· H a f s t r 0·· m t 1 · s ve ens caph,.·1 utred~ing "En bok om skeppet Wasa", kapten B c n g t o h r e 1 i~~ ' 
p~pulara och lättillgängliga "Wasa, kungens skepp" samt den vaclcr: 
bliderbok "Wasa - fynd och bärgning", som utgivits med förkl arand 
text av männen bakom. verket, kommendör E d w a r d c l a .. 

0 

f .. t s o n o~h ors e byråingenjör A n d e r s F r a n z e n. 
I företalet till Hafströms bok kallar Anders Franzen hol , f.. t 1om en av L,c 

ors a, som hade tillräckligt med fantasi och kunnande att inse vad fy-,d ,, .. 
av Wase. betydde. På eget initiativ satte Hafström omedelbart i g~ån-~ 
me_d ett sy~tematiskt forskningsarbete i stormaktstidens svenska och 
utiandska kallor och kunde snart ge en historisk bakgrund både till 
skeppet Wasa och till de nya bärgningsarbetena. Sina djuplodande focsk
nmgar, som han redan delvis redovisat i större studier i "Tidskr'ft · s ... .. d , · l l JO-
Vasen et . .' har h an nu sammanfattat i "En bok om skeppet \Vasa". 

Hafstrom inleder sitt arbete med en klar och översiktlig skildrin·,. av 
f lottans ro ll under Gustav II Adolfs danska, ryska och pols~-ca krig"' och 
0~1. dess utvecklmg fram. till år 1628, det år då skeppet Wasa trädde i 
t]anst. -~etta stora fartyg byggdes på entreprenad av den ledande sl{epps
b~ggmastaren på Holmen, mäster Henrik Hybertsson, och hans bror 
kopmannen Arent Hybertsson de Groot. Hafström har genom bevarad~ 
h~~dlmgar delvis kunnat följa detta arbete. Intressant är uppgiften, att 
master He~nk t~dligtvis inte hade hjälp av någon miniatyrmodell utan 
endast an vande . s1g av de bestick, d v s proportionella mått för fartyo·s
skrov: och deras delar, som Gustav II Adolf godkänt. Dessa bestick :ar 
uppg]orda av entreprenören, som sedan utformade skeppet ft ·~ kt· e er s1,,3 pra 1ska erfarenheter och åsikter. Mäster Henriks beräknin - , 1·. doc' d " . - gar L}C •" 

K enna gang ha vant felaktiga. Efter hans död år 1627 övertogs 
arbetet med Wasa av hans närmaste man, skeppsbyggmästaren H ein 
Jacobsson, som uppger att han gjorde skeppet nåo·ot bredare "än honom 
var givet" enligt besticket. Denna tillbyggnad va~ dock inte tillräc;clig. 

.. D~n 10 augusti 1628 mellan kl 3 och 4 på eftermiddagen lämnade <.Jet 
fardlga Wasa Skeppsholmen för att ansluta sig till eskadern vid Älvs
nabben, oc~ i byig vind styrde skeppet ut mot öppet vatten. Utanför Bcck
~olrtl·en krangde det kraftigt till. Vattnet började strömma in genom 

e opp~a skeppsportarna, och Wasa kantrade och sjönk med stående 
s~geJ. nagon gång före kl 5. Ett femtiotal människor skall ha omkommit 
Vld katastrofen. 

Vem bar ansvaret för olyckan? Hafström, som har granskat förhö rs
pr?to~ollen o~h andra samtida handlingar, ger en föredömligt objek ti\· 
sklldrmg av VIttnesmålen . Wasa var enligt allmän åsikt fe laktigt byggd: 

Sl:) 

hon var för smal, saknade "buk" och hade för kraftig överbyggnad: En 
bidragande orsak till olyckan var sannolikt också att kanonportarna inte 
var stängda. Domstolen kunde inte komma till någon klarhet om skuld
förhållandena, bl a därför att skeppsbyggmästaren kunde hänvisa till att 
kungen. godkänt besticket. Ingen blev heller åtalad. Hafström ställer sig 
avvaktande och hoppas att nutida skeppsbyggnadsexpertis med tiden 
skall kunna avgöra om Wasa var för rankt byggd eller ej . 

En tyngdpunkt i boken utgör det stora avsnitt som handlar om dc 
mång2. bärgningsförsöken under 1600-talet. Det är en fängslande skild
ring av stort kulturhistoriskt värde, som vittnar om författarens djupa 
1:eläsenhet i källorna. Man får också ett starkt intryck av den storar
tade tekniska kapacitet, som fanns i vårt land under stormaktstiden. 
Redan tre dagar efter olyckan salte man i gång med att söka i:Järga 
fartyget - men utan resultat. Den främsta insatsen gjorde översten Hans 
Albrecht von Treileben , som år 1658 fick privilegium att med nödväneliga 
ir:strument och redskap bärga sl\:epp, stycken och gods ur sjön. Treilcl.H!n 
introducerade dykarklockan i vårt land , och med en beundransvärd tel,;Jik 
l·ämtade hans dykare upp större delen av Wasas 64 kanoner ur djupet. 
Det tycks ha skett år 1664; att döma av en aetest från Stockholms tull-
1tOntor året därefter utskeppades då 53 kanoner bärgade från \Nasa. En 
kanon bärgades år 1683 och en annan under nu genomförda bärgnii1[;'3-
företag. Var de återstående nio tagit vägen vet vi inte. Kanske ligger de 
pf. sjöbottnen, och möjligt är att ytterligare pjäser står kvar inombords. 

slutkapitlen ägnar Hafström åt nutiden, Anders Franzens energiska 
efterforskningar, som slutligen resulterade i fyndet av Vv'asa, samt det 
följande bärgningsföretaget, där tre män främst bör nämnas: kommen
dör E dward Clason, kapten Axel Hedberg i Neptunbolaget och dykarför
man Per Edvin Fälting. Det är ett spännande äventyr han skildrar 
en skapelse från stormaktstidens gryning som nu långsamt bärgas ur 
djupen. 

Bengt Ohrelius lilla skrift om "Wasa, kungens skepp" följ er tätt i !'öl
vattnet på Hafströms bok. Den är en bra orientering, vederhäftig i d2-
taljerna och trevligt uppställd. Illustrationerna är värda högt b eröm. Sär
skilt gäller detta de många förklarande skisserna och teckningarna av 
Magnus Gerne och Nils Stödberg. Med intresse läser man det inlcda.ndB 
kapitlet om den nya forsk ningsgrenen - marinarkeologien - som :lu 
genom fyndet av Wasa tagit ett stort steg framåt. Grodmannen , den lätte 
dykaren, har blivit marinarkeologens värdefulle assistent, och havsbottnen 
:hal' genom honom blivit mera lättillgänglig för forskning. 

Fynder>. från Wasa är utförligt beskrivna i Ciasons och Franzens ut
cmordc::tligt tilltalande bildalbum "W asa - fynd och bärgning". Det är 
en första översikt utgiven av den s k Wasanämnden, som i september 
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1959 tillsattes av Kungl. Maj :t för att svara för W asas fortsatta öd~n . 

Illustrationerna - både fotografier och teckningar - är förstklassiga. 

Man erinrar sig professor Nils Ahnlunds ord om Wasa _ "en oinmutad 

skattgruva på Strömmens botten". De över 700 fynd som redan bärgats 

bekräftar detta påstående. De många konstnärliga träutsmyckningarna 

gör ännu ett intryck av obändig kraft och yverborna drömmar _ J et 

är ett stycke Sverige före inträdet i Trettioåriga kriget som här lvfts 

upp från sjöbottnen. · 

MED NATILUS UNDER NORDPOLEN 

William R. Anderson. Forums förlag. 

Alf Åberg. 

Genom Nautilus färd från Berings hav till Atlanten via Nordpolen har

fö rmodligen punkt satts för upptäckter av stora och betydelsefulra färd

vägar på jorden. Färden har liksom de flesta andra upptäcktsresor skild

rats av en av deltagarna - i detta fall av chefen ombord, Commander

Anderson. Till hjälp vid bokens redigering m m har denne haft redak

tören vid The Saturday Evening Post, Clay Blair jr, även han utbåtsut

bildad. 

Själva den spännande resan med nordpolspassagen som kulmen är väl 

genom press och radio känd för- de flesta . Den ägnas heller inte så stort 

utrymme i boken, utan skildringen rör sig i första hand om de minutiösa 

och omfattande förberedelserna till det .srutliga äventyret . 

. Planerna, som behandlades som "top secret", rönte till en början föga 

mtresse från den högre militära ledningens sida. President Eisenhower 

blev emellertid personligen mycket intresserad av företaget, och när se

dan de lyckade ryska sputnikförsöken slog världen med häpnad, intensi

fie rades förberedelserna och slutplaneringen gjordes i största hast. 

Anderson själv hade sedan länge studerat aU åtkomlig litteratur om 

förhållandena i Norra Ishavet men hade inte funnit mycket stoff, som 

var användbart. Uppgifter om djupförhållanden m m vid Nordporen och 

kringliggande vatten var mycket sparsamma, och de som fanns var i 

många fair t o m direkt motsägande. De första försöken att navigera 

under isen hade visserligen gjorts åtskilliga år tidigare, m en man had~; 

inte rönt några påtagliga framgångar. Nu hade man emellertid ett ide

a liskt instrument i den atomdrivna ubåten, som teoretiskt sett hade alla 

förutsättningar för att trotsa porarisarna. 

På sensommaren 1957 startade Nautilus m ed commander Anderson som 

chef på en rekognoceringstur under isen i farvattnen kring Grönland och 
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Island. Fram till Nordpolen nådde man nu inte kanske främst på grund 

a v haveri på navigeringsutrustningen, men för övrigt visade det sig, a tt 

djupförhållandena inte beredde några större svårigheter. 

Aret därpå var Nautilus redo att ånyo ge sig i kast m ed uppgiften 

att nå Nordpolen och om möjligt passera denna och göra en världsom

segling i undervattensläge. Genom grundliga ·beräkningar hade konsta

terats a tt den svåraste passagen låg i Berings sund och Tjukterhavet,. 

Man ~eslöt därför att starta från det h å!Iet. Nautilus hade försetts med 

helt ny navigeringsutrustning med bland annat instrument för tröghets

navigering jämte nya kompasser. Dessutom hade anskaffats en spedell 

röksäker andningsapparatur för hela besättningen i händelse av eldsvåda 

ombord. Sålunda väl förberedda startade man för andra gången nordvart. 

Efter en del smärre malörer under färden nåddes Berings hav, variirån 

man skulle leta sig genom sundet ut till den djupvattensränna, som man 

visste skulle leda till den västra polarbassängen. Man prövade två olika 

leder men förgäves. Motvilligt måste Andersson konstatera, att isen var 

övermäktig och att det enda rätta var att tills vidare ge upp försök et 

för att inte utsätta båt och besättning för ytterligare risker. 

En betydligt grundligare undersökning av isförhållandena i Arktis var 

a v nöden. D en fö ljande nordpolsexpeditionen föregicks därför av nog

granna r ekognosceringsflygningar över polarregionerna. Ytterligare sä

kerhetsanordningar installerades ombord och inom kort var Nautilus åter 

på väg mot Arktis - denna gång för att fullborda världsomseglingen 

under Nordpolen. 

Man undgår inte att konstatera, hur väl commander Anderson var 

lämpad för sin uppgift. Genom sin starka tro på företaget och sin för

måga, att lösa svårbemästrade problem av såväl navigatorisk som avan

cerad teknisk karaktär utgjorde han den största drivfjädern. Anderson 

å sin sida framhåller det ovedersägliga värdet av besättningens helhjär

tade s töd. Dess höga moral, framåtanda och fullständiga lojalitet mot 

sin chef och sin båt var en av förutsättningarna för den lyckliga ut

gången. 
Genont Nautilus världsomsegling har visserligen en ny färdväg öppnats, 

men man måste konstatera, att leden ännu ingalunda är öppen för eko

nomisk civil trafik och h eller inte tillgänglig m er än en ko-rt tid på som

maren, då isförhållandena äro gynnsamma. De tekniska framstegen inom 

ubåts- och navigeringsteknik har dock visat, att förkortningen av färd

vägen mellan Europa och Japan till hälften inte är någon utopi. 

Man hade kanske väntat sig, att m era spänning och dramatik skulle 

fylla en reseskildring av detta slag. Att så inte är fallet får man nog 

tillskriva förhållandet, att inom vår högt drivna teknik de mest spän

nande skedena ligger i materielens perfekta färdigställande och inte i 
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det direkta utnyttjandet av dem. Man kan endast konstatera att kon

struktörer och planläggare fått rätt och att försöket lyckats. 

Boken är mycket lättläst och får inrangeras som ett led bland andra 

böcker om stora upptäckter och rekommenderas därför till dem, son 
äro intresserade av sådan litteratur. 

L. H. 

NORGEs SJöKRIG 1940-1945. Band IV. 

Sjöföt·s,·a,rets kamper og risker i Nord-Norge i 1940. 

örlogskaptein E. A . Stcen. Gyldcndal Norsk Forlag 1958. 

Fjärde delen av serien "Norges sjökrig 1940- 1945" utkom hösten 1958. 

Även för detta band svarar örlogskaptein E. A. Steen. Liksom i tidigare 

band ges bara en skildring av faktiska händelser, utan några bedömanden 

cm å tgärders r iktighet m m. Detta gör stundom skildringen ganska ton 

men är onekligen ibland stimulerande för läsaren, som själv tvingas o-öra 
jämförelser och värdera olika å tgärder . '" 

Genom att striderna i Nord-Norge fortsatte under flera månader om

spänner detta band längre tid än övriga. Det norska marina försvaret i 

Nord-Norge var emellertid av mycket blygsam omfattning, såväl när det 

gäller fartyg som lwstartilleri, varför händelserna här har en något annan 
proportion än t ex i Oslofjorden. 

Det största intresset koncentrerar sig självfallet till striderna i Nar

viksområdet, och det var också här som dc två gamla pansarskeppen 

Norge och Eidsvold mötte sitt öde. Skildringen av det tyska anfallet m ot 

Narvik och de norska fartygens uppträdande lämnar många intressanta 

upplysningar. Man kan inte underlåta att göra den reflexionen, att dc 

två pansarskeppen troligen hade kunnat tillfoga tyskarna allvarliga ska

dor, om man r edan från början satt sig till motvärn. Som varnande 

exempel. på. dålig ber edskap, bristande orientering, oklara order och rädsla 

för självständigt handlande tord e dessa händelser vara bland de bättre 
under andra världskriget. 

Skildringen ger även en god bild av den halvhjärtade brittiska och 

franska insatsen i Nord-Norge . Även i detta fall kan man ifråo-asätta 

om icke ett mera aktivt uppträdande skulle lett ti!I resultat. I ~ch fö r 

sig hade det inte varit otroligt, att den tyska operationen i Nord-Norge 

hade stoppats upp med följande svårigheter för tyskarna i hela Norge. 

Kraftsamling och snabbt handlande var emellertid av allt att döma ganska 
okända begrepp både på norsk och engelsk-fransk sida. 

Den engelske chefen i Nord-Norge - lord Cork, disponerade fakti skt 

över c:a 25 000 man när läget var som bäst, medan de tyska förbaud en 

f örberedde en evakuering via Sverige. Det allierade beslutet l juni om 

att dra tillbaka alla sina styrkor kom därför förklarligt nog som en stor 

missräkning för norrmännen. Efter evakueringen blev det n orsl\:a m •t

ståndet mer av symbolisk art. 
Femte bandet av skildringen av Norges sjökrig har redan tidigare 

anmä lts och serien närmar sig nu sitt slut. Även om händelserna Jiggc·r 

c:a 15 å r tillbaka i tiden, och den tekniska utvecklingen gått snabbt 

framåt, kan dessa skildringar ge åtskilligt av värde för efterkommande 

generationer vid studiet av sjökrigets system och principer. Särski1t är 

de psykologiska faktorerna av intresse i fråga om det norska försvarets 

Yorksamhet under VK 2. 
Jean-Carlos Dan(']n,·anlt. 

DER SOWJE'l'MENSCH. 

Klaus Mehnert. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart. 

Författaren är född 1906 i Moskva och härstammar från rikstysiG'-.i'. 

villm bott i Ryssland sedan början på 1800-talet. Under bolsjevikisk tid 

h ar han g jort tolv resor i Sovjetunionen (1929-57), bl a 1955 tillsammans 

med den t y ske förbundskanslern. Sina kunskaper om dagens Ryssland 

har författaren alltså hämtat ur personliga upplevelser och iakttagelser, 

vilka kompletterats genom ett stort antal samtal m ed ryssar av de n:cst 

olika yrken från mänga olika håll i Sovjetunionen samt studier i sovj et

litteraturen. 
Den fråga, författaren ställer sig, är följande: är Sovjetunionens in

vånare mera bolsjevikiska nu än för tio eller tjugo år sedan ? Det ar 

av stor betydelse för hela mänskligheten, om och i så fall hur långt rys

;;:alnas bolsjevisering har lyckats och överhuvudtaget kan lyckas komma, 

ocJo. vilken sorts människor det är, som en dag avlöser revolutionsgene

rationen. 
Författaren har säkert rätt, när han påstår, att ryska folket Ulluer 

Stalin inträtt i sin borgerliga epok. Sovjetunionens överklass av i dag 

är naturligtvis inte något borgerskap i västlig bemärkelse, utan som 

Mehnert uttrycker det en statsbourgeoisie, då alla som tillhör denna ]dass 

arbetar för staten och är beroende av den. Ändå liknar sovjetbourgeoisiens 

levnadsstil på ett förbluffande sätt t ex det tyska borgerskapets efter 

1870 eller den victorianska epokens i England. 

Ur författarens synnerligen rikhaltiga material må nämnas ryssar-nas 

vana vid stadigt och ordnat arbete. "Nitjevo" (det gör detsamma) från 

tsartiden är en inställning, som. håller på att försvinna och gör plats för 

en anmärkningsvärd disciplin. Hur mycket detta är bolsjevismens för

tjänst eller en följd av den moderna ekonomiska utvecklingen, som tvinga r 
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fo lk till ständig likriktning, är svårt att säga. Och ytterligare ett faktum 
måste understrykas : förlusten av den tidigare så ogenerade naturlighe ten 
och öppenheten hos ryssarna, ett resultat av Sovjets polis,- och tjekame
todel'. Bränd av bittra erfarenheter är sovjetmänniskan ojämförligt m era 
reserverad än tsartidens ryss. Denna tillbakadragenhet är starkast ut
präglad i de övre klasserna. 

Ryssen har utan tvivel förändrats under sovjetregimen utan att därfi)r 
med överväldigande majoritet ha blivit bolsjevik. Vad som kännetecknar 
sovjetmänniskan av i dag lir h ennes växande -krav på personlig säkerhet, 
på. ett från statliga ingripanden fritt privatområde särskilt i familjekret
sen, på självständig a ndlig verksamhet. Allt talar för att det inte heller 
inom den närmaste framtiden kommer att bli någon bolsj evik av henne . 
Hon är i dag ett mindre fogligt objekt för det bolsjevikiska h erraväldet 
än und er å ren närmast efter revolutionen. Förmodligen kommer utveck
lingen att gå vidare i denna riktning. Det betyder emellertid ingalunda, 
att bolsjevismen inom överskå dlig tid skulle tänkas försvinna. Den över
väldigande majoriteten ryssar håller den kanske för ett ont men tack 
vare en oavlåtlig propaganda i alla fall ett mindre ont än den "döende 
kapitalismen". 

Vad nu beträffar ett eventuellt krig, så ligger m essianismen nu som 
förut ryssen i blodet , m en Kreml torde för närvarande inte ha lätt fö r 
att kunna entusiasmera befolkningen för ett krig. Därtill har efter .ir 
tionden av besvikelser och offer - särskilt efter andra världskriget · ·
det allmänna återhämtningsbehovet blivit för starkt. Man kan alltsit 
hoppas - men inte mer - på att sovjetfolket , eller å tminstone dess för 
krig ointresserade överskikt, kommer att avhålla sin r egering från även
tyrets vägar. Västerlandet kan å sin sida utan tvivel bidra till a t t be
främja den fredsvänliga stämningen hos sovj etmänniskorna, framför aEt 
genom att behandla dem som jämställda, som medborgare i ett stort land, 
mecl. vilket man vill leva i vänskap . Utdelandet av nobelpris till ryssar 
är ·ett gott exempel på hur man bör handla. När världen på trettiota let 
började göra propaganda mot det tyska, slöt sig många tyskar på t rots 
t il!. Hitler, em edan de blev behandlade som utstötta . Detta misstag m åste 
i f ramtiden undvikas vid behandlingen av ryssarna, vilka som alla fo lk 
hellre vill bli aktade och uppskattade än föraktade och ha tade. Ryssen 
måste veta, att västerlandet inte är en fiende till honom men väl till de t 
över honom härskande systemet, vilket ju också för honom själv är svårt 
och ofta outhärdligt. 

Oslmr Angelus. 
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Notiser från nar och fjärran 
Sammanställda av Marinens Pressdetalj. 

Storbritannien. 
Hanga•·fartyg. 

.. b f' tl'ga hangarfartygen av Glory-klass (Glory, Ocean. Av de annu e m 1 

·f· ·ent) ligger Theseus f n a vrustad i P ortsmouth och ii.t· Theseus Magm 1C1 ·f· · t t'l\J .. ' · s terfartygen Glory och Magm 1c1en 1 wr klar fö r upphuggnmg. ys . ~· . . fl ttan för att eventuellt användas som transportfartYo· tlllsv1dare reserv o . ·b·t Ltd 
m ellan Amiralitet et och Oceanw1se Exhl 1 s om Förhandlingarna .. d .. .. . . .. "nnu eJ· avslutade. Fartyget skall anvan as som forsalJnmg av Ocean ar a 

utställningsfartyg för engelska industriprodukter. 
Marine Rundscha u oktober 1959 

Den å tta å r gamla Eagle är sedan längre tid föremå l för en synneriigen 
<>·enomo-ripa nde ombyggnad på varv i Devonport. 
"' o Marine Rundscha u oktober 1959. 

Slagskepp. 
Amiralitetet har offentliggjort , a tt nya arrangemang ska ll vidta~a~. ftir 

r~servflottans högkvarter, som sedan 1956 h a ft sitt säte ombord pa 'aH
~ard i Portsmouth. Från mitten av 1960 är Vanguard till salu , och eft.er

.:om hon inte kommer att säljas till utlandet är det enda a lternativet, att 
hon kommer a tt säljas för nedskrotning. 

Marine News november 1959. 

Kryssare. 
o t · Ch tham där hon undergår full-Swiftsure befinner sig f n pa varve l a , 

· byo-gd brygo·a . ständig modernisering. B l a erhåller hon ny m o o 

Marine Rundschau oktober 195~1 -

Jagar•e. 

t .. kt november i B elfast . Robotjagaren K ent köls rac es 
Marine News november 195\J. 

Carysfort lämnade Portsmouth den 8 september för att tjänstgöra i 8 · 
jagarskvadronen i Fjärran östern. 

Marine News november 195~1. 
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Brittiska jagaren London, en av de fyra jag are av County-klass, som 
blir färdiga under 1960. 

Marine Rundschau oktober 1959. 

Finisterre basaras Portsmouth under Hogue's översynsperiod. 

Marine News november 1959. 
l' båtar. 

I början a v augusti sjösattes ubåten Finwhal e i Birkenhead. 

Marine Rundschau oktober 1959. 

Totem's modernisering har avslutats i Chatham under september. 

Fre-gatter. 
Marine News november 1959. 

Crane har nyligen avslutat en ombyggnads- och moderniseringspericd 
Smgapore. S1lhuetten är oförändrad. 

Marine News november 1959. 

Falmouth kommer att sjösättas november. 

Marine News november 1959. 

Fleetwood anlände den 10 september till Tyne för n edskrotning. 

Marine News november 195~1. 

J agua r , som i december skall avgå på två års expedition till sydatlanten 

och Sydamerika, började övningar stillaliggande i september månad. 

Marine News november 1959. 

8b3 

U lysses återkonl till Devonport den 7 oktober efter tjänst i Medelhavet. 

Wilton är till salu. 
Marine News november 1959. 

Marine News november 1959. 

Förenta Statern a. 
H 2.ngarfartyg. 

Fanshevi Bay och Steamer Bay har sålts till japanska slnotfirmur. 

Marine News november 1939. 

Jagar·{'. 

Tur ner Joy rusta des början av augusti. 

Marine News november 1959. 
)'[iusvt>pare. 

MSC-277 har överlämnats till Nationalist-Kina och där erhållit namnet 

Yung N ien. 
Marine News november 1959. 

Ett moderniseringsprogram med bet eckningen FRAM (Fleet Rehabilita

tior. And Modernization) har utarbetats. Anledning en härtill är , att 094 

av 729 under kriget byggda jagare och eskortfar t yg behöver ersättas 2-.v 

nybyggen. Detta är dock f n ekonomiskt ogenomförbart, varför i stället 

FRAM skall genomföras på så sätt att de aktuella fartygen delas in i 

tvil. grupper: den ena gruppens fartyg skall moderniseras så a tt de~s 

livslängd ökas m ed åtta år och den andra med fem år. Ombyggnadstiden 

beror på fartygstyp och varierar mellan fyra och tolv månader. 

En jagare (Perry ) är ombyggd till ett modernt ubåtsjaktfartyg. H:m 

ä1' den förs ta av 163 jagare, som skall moderniseras under de närmasle 

fenc åren. Kostnaden för Perrys ombyggnad belöpte sig till 7.700.000 

dollar. 
The Navy november 1959. 

J: anslutning till den utanför Island i slutet av maj månad fo tografe

rade ryska ubåten av Z-klass har den amerikanske marinchefen amir;;l 

Burke yttrat att "det finns 450 ubå tar i tjänst i den ryska flottan oc:h 

av dem säkert flera av den typ, som fotograferats , men jag vet ej !:ur 

många." 

Man har även gjort jämförelser m ed de planerade Polaris-installatio

nerna på USA-ubåten George Washington och förmodar, att de rysl'a 

dimensionerna kan vara överlägsna. 
La Revue Maritime oktober 1959. 
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Canada. 
Kryssare. 

Ontario är såld för knappt 500.000 dollar och skrotas i Vancouver. 

Marine Rundschau oktober 1959. 

Brasilien. 
Jagare. 

Brasilien har erhållit fyra jagare av Fletcher I-klass från USA. Df'zsa 
har fått namnen Para, Paraiba, Parana och Pernambuco och skall till
samman s med hangarfartyget Minas Geraes bilda en ubåtsjaktgrupp. 

Marine Rundschau okt ober 1959. 

Västtysk land. 
Fr-egatter. 

Den tredje fregatten av Köln-klass, Augsburg, sjösattes den 15 augu:;ti. 

Marine News november 1959 
Torpedbåtar. 

Fyra motortorpedbåtar har sjösatts under 1959, den senaste (Kranlcll ) 
den 15 augusti vid Lyrssen-varvet i Bremen. 

Marine News november 1959. 

Torpedbåten Alk sjösattes den 19 september. 

Marine Rundschau oktober 1959. 
Minsvepare. 

Kustminsveparna Fuda och Hameln sjösattes den 19 respektive 20 sep
tember. 

Marine Rundschau oktober 1959. 

Frankrike. 
Hangarfartyg. 

Foch har bogserats till Brest för nedskrotning. 

Marine Rundschau oktober 1959. 

Kryssl4l"e. 

Montealm har bogserats till Toulon för att där tjänstgöra som statio
närt utbildningsfartyg. 

Marine Rundschau oktober 19G9. 

Ubåtar. 

Den 20/ 6 löpte ubåten Daphne av stapeln i Nantes. 

Marine Rundschau oktober 195!:). 

Fr-<Jgatter. 

Chevreuil har oktober överförts till tunisiska flottan. 

Marine News november 1959. 

Spanien. 
Från USA har övertagits en jagare, en ubåt och tre minsvepare. 

Marine Rundschau oktober 1959. 

Turkiet. 
Jagare. 

Den fjärde från England övertagna jagaren (Matchless) har erhållit 
namnet Saruca Pashu. 

Marine Rundschau oktober 1959. 

Japan. 
Jaga•·•e. 

I augusti sjösattes Takamani, en jagare med 1700 tons deplacement, vid 
ett varv i Tamano. 

Marine News november 195\J. 

Enligt officiella japanska uppgifter har i Japan under tiden 1953-1959 
byggts 71 örlogsfartyg med ett sammanlagt deplacement av mer än 

48.000 ton. 
Sveriges Flotta november 1959. 

Kina. 
Jagat•a. 

USA har till Kina överlämnat jagare Plunkett (Livermore-klass), som. 
erhållit namnet Nang Yong. 

Marine Rundschau oktober 1959. 

Albanien. 
Aibaniens flotta b estår av c :a 1.500 man och ett 4.0-tal fartyg. Far

tygen utgöres av 4 ryskbyggda ubåtsjagare, 5 minsvepare, 14 motmtzn·
pedbåtar och 16 patrullbåtar. 

Military Review november 1959. 
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Norge. 
Torpedbåtar. 

Den 8 augusti sjösattes den första av de tolv beslutade båtarna av 
Nasty-typ. 

La Revue Maritime oktober 195D. 

Finland. 
1\'Iins,·epa.re. 

De tre minsveparna Raisio, Ruissalo och Röyttä, som sjösattes i ~uni 
- juli 1959 (se TiS juli;aug 1959), överlämnades den 29 oktober till sjö
stridskrafterna i Åbo. De kommer att ingå i Åbo eskader. Trots att de 
räknas till R-klassen visar nu publicerade bilder och data, att de i någon 
mån skiljer sig från k lassens två första fartyg Rihtniemi och Rymättylä. 
De tre senare har ett deplacement på 110 ton (mot 100), dimensionerna 
34 X 6 m (mot 31 X 5.8), en fart av 18 kn (mot 16). skrovformen synes 
vara något förändrad, och överbyggnaden på Raisio och dess systerfar
tyg är högre och liksom mast en annorlunda utformad än på dc två första 
fartygen. 

Uusi Suomi den 30 okt 1959. 

Anslag för nybyggen. 

I årets fjärde och sista tilläggsbudget har upptagits sammanlagt 340 
milj mk i anslag för marina ändamål. Av dessa anvisas 300· milj för 
byggande av nya förbindelse- och förrådsfartyg, (antalet enhet er 
anges inte) 20 milj för byggande av nio st snabba patrullbåtar (av alit 
att döma kommer dessa att förses med de motorer, som tidigare i år 
köptes från Sovjetunionen) och slutligen anslås 20 milj som ersättning 
för det förra skolfartyget Suomen Joutsen, som nu övergått i handels
och industriministeriets ägo. Ersättningen för Suomen Joutsen skall, så
som tidigare meddelats, användas för byggandet av en fregatt pi ca 
1000 ton. 

Hufvudstadsbladet 21 nov 1959. 
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