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1. Yaleles till föredragande och suppleant i velen

skapsgrenen artilleri och handvapen för 1951 ledamoten 
Rydberg resp. ledamoten Rudling. 

2. Fastställdes stat för räkenskapsåret 1951. 
3. Fastställdes följande arbetsordning för år 1951: 

Högtidssammanträde den 15 november. Ordinarie sam
manträde andra onsdagen i januari samt första onsdagen 

i envar av månaderna februari, mars, april, oktober, no
venlher och december. 

4. Yaleles till revisorer för räkenskapsåret 1950 le
d am.öterna Fredholm och T. Lindgren med ledamoten Eng 
som. suppleant. 

5. Föredrog ledamoten Hammar årsberättelse i ar
tilleri och hand vapen, vilken berörde kvalitetskon troll av 
krigsmateriel, utbildningsmateriel och vissa utbildnings

problem. 

Ordinarie sammanträde den 10 januari 1951. 

1. Förklarade ordföranden sammanträdet öppnat 

samt meddelade att sedan föregående sammanträde le
damoten F . E. von Otler avgått med döden och lyste 

fr id över hans minne. 
2. Yaleles till föredragande och suppleant i veten

skapsgrenen minväsende för år 1951 ledamoten Taube 

resp. ledamoten Eng. 

'l 'idslaift i Sjöväsendet. 4 
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3. Föredrog ledamoten Croneborg några synpunk
ter på amerikanska och kanadensiska örlogsflottorna. 

4. Föredrog ledamoten Rosenberg å r sberättelse i tor
pedväsende som allsidigt belyste torpedvapnets tekniska 
utveckling. Till föredraget hade inbjudits i staden va
rande torpedutbildade officerare. Efter föredraget följ
de en stunds diskussion. 
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o 
Arsberättelse i skeppsbyggeri och 

maskinväsende 1950. 

Au ledamolen Samzclius. 

(Forts. från häft. l , sid. 28.) 

skeppsteoretiska problem i samband med höga farter 
i uläge. 

Gemensam för de tyska höghastighetsprojekten var 
den smala, höga tvärskcppssektioncn. Sålunda hade \V al
terubå tama ett höjd/bredd-förhållande av omkring 1,7 
under det att samma förhållande hos de äldre typ erna 
höll sig omkring, eller under 1,0. Orsakerna härtill vo
ro flera. 

På \Yalterubålarna placerades vätesuperoxidförrådet 
med hänsyn till vätesuperoxidens relativt höga spcc. vikt 
(1,36) av stabilitetsskäl så lågt som möjligt och under det 
egentliga tryckskrovet. 

För att på ubåtar av typerna XXI och XXIII bereda 
plats för dc stora batterierna, gavs tryckskrovets tvär
scl~tion såsom förut nämnts formen av en åtta. Dbt ut
fördes med en övre och en undre cylinder, åtskilda av 
ett styrkedäck eller tvärbalkar för upptagande av dc tvär
krafter, som denna konstruktion gav upphov till. I båda 
fallen gavs den övre cylindern en större diameter än den 
undre. I den undre cylindern placerades en stor del av 
batterierna. Man kunde härigenom bättre tillvara taga 
tillgänglig tryckskrovsvolym och r educera mots låndet till 
ett minimum. Tack vare den löga placeringen av halte-
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ricrna erhölls samtidigt bättre stabilitet. Denna form 
innebar icke någon revolutionerande omvandling av 
lryckskrovsformen, och ett frångående av den traditio
nella enkla cylindern, utan får snarare anses vara en av 
dc speciella omständigheterna framtvingad kombination 
av två cylindrar. Även om den accepterades utsattes den 
vid flera tillfällen för kritik, på grund av dc konstruk
tiva svårigheter den medförde. 

Den höga, smala tvärsektionen förbättrade även ma
növcregcnskapcrna i vertikalplanet, vilket emellertid del
vis skedde på bekostnad av nwtsvarandc egenskaper i 
horisontalplanet. Denna försämring ansågs dock ej va
ra av allvarlig nalur. Man ansåg dessutom, genom jäm
förelse med de snabbsimmande fiskarnas kroppsformer, 
det vara logiskt alt tänka sig att denna fonn borde vara 
den gynnsammaste. Några undersökningar för alt veri
fiera detta antagande gjordes dock aldrig. Utvecklingen 
belyses av förhållandet D/L3 , som för de äldre typerna 
VIIC och LXC var mnkring 0,00:~5, och för typerna XXI, 
XXIII och XXVI var 0,0047, 0,0078 samt 0,0055 respektive. 

Beträffande akterskeppels utformning följdes i hu
vudsak två linjer. På typerna XVII och XVIIB utforma
des fartygskroppen såsom en cirkulär kon med hOl·ison
tella och vertikala stablilisatorer placerade i konens spels. 
Typerna XXI, XXIII och XXVI gåvas däremot smal och 
hög akler, som samtidigt kunde tjänstgöra såsom vertikal 
stabilisator, fig l. Olika uppfattningar rådde beträffan
de de båda typernas lämplig11et. Jämförande modell
försök visade att den koniska aldcrn ur motståndssyn
punkt var klart överlägsen i uläge, och likvärdig eller 
möjligen något bättre i nwrschläge. Manöver i marsch
läge försvårades dock med sistnänmda akter, enär far
tygets aktre del låg under vattenytan och var osynlig från 
brygga11. Man kan här även vänta sig sämre egenskaper 
vid gång i hög sjö. I båda fallen måste häcktuber und
varas. 
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Fig l . 
Akterskeppet pit tyska ubåten U 35~B (typ XXI). 

För att ytterligare nedbringa motståndet, lades form
skrovet så nära tryckskrovet som möjligt, varvid däcks
bredden minskades avsevärt. Typ XXIII saknade över 
huvud laget däck eller överbyggnad i vanlig mening. Ge
nom ett sådant arrangemang vunnas följ ande fördelar. 
Fonnmotståndet minskades tack vare den minskade tvär-



!:millsarcan och friktionsmotstånde t Llcv lägre. Dyktiden 

blev även lägre till följd av den mindre fria va ttenvol\·

men mellan form- och tryckskrov. Dessa fördelar kuntlc 

ej erhållas u ta n nackdelar i andra avseenden. Sålunda 

reducerades däcksylan, vilket var till nackdel vid tillägg

ning. Vidare måste ankare och annan säkerhetsutrust

ning utgå på grund av brist på utrymme. 

Tornet, som på ubåtar av konventionell typ bidra

ger med mellan ~10 och 60 7a av det totala motståndet, 

utsattes för genomgripande förändringar. Den öppna 

bryggan försvann och ersattes med en sl uten, strömlinje

formad konstruktion såsom på typ XXI. För att icke ute

sluta möjligheten att uppträda i marschläge bibehölls ar

tilleriet på denna ubåtslyp. Fyra luftvärnska noner i 

dubbellavettage inbyggdes på tillskyndan av marinen. I 

I övrigt gick utvecklingen mot minskad beväpning till för

mån för lägre motstånd. 

Vid projekteringen av lyp XXVI lyckades \Yalter ef

ter långvariga diskussioner, och efter att ha visat, alt ar

tilleriet skulle medföra förändringar i formskrov oeh 

torn, som skulle sänka maximala farten i uläge med fyra 

knop,förmå marinen att avstå från aH artilleribestvck

ning. För alt söka nå fram till den lärnpligaslc t~rn
formen gjordes talrika modellförsök, vilka bl a visade 

att tornets andel av totala motslåndet utgjorde 23 7c för 

typ XXI men endast 7 % för typ XXVI. Ylatståndet av 

del lilla tornet på typ XXVI var vidare blott 15 /G av 

tornet på typ XXI. Vid projekteringen av typ XXI pro

vades sex olika varianler av en öppen lornkonstruktion. 

Den bästa av de sex modellerna hade 25 7o större mot

stånd än det slutna torn, som sedan kom till utförande . 

. Roder och stabilisatorer gjordes så små som möjligt. 

Modellförsök utfördes även här för att komma fram till 

lämpliga dimensioner och former. Höghastighetskravel 

medförde att kanoner, fasta ankringsanordningar, avbä

rarwirar, nätsåg, relingar, fotbarriärer och andra utskju-
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tand e detalj er i s lo r uts träckning slopades. Ofrånkom

liga bihang gjordes strömlinjeformade. Man s trävade 

överlmvudtagct efter all göra formskrovet så jämnt och 

s lä tt, som möjligt. 
\'id modellförsök i samhand med projektarbetet p å 

typ XXI framkom att en fart på 18 knop kunde förväntas 

i uläge. Dock uppnåddes vid provturerna till en början 

ej m er än 15,7 knop, heroende framför allt på det stora 

m otståndet av öppningarna i formskrovet för vallenfyll

n ing av ballasttankar och över byggnad. Man beräknade 

seder mera all dessa öppningar på typ XXI absorberade 

omkring 1000 hk. Genom att minska öppningarnas stor

lek ökades farten något. Smntidigt ökades även dyktidcn, 

vilket förhållande dock ansågs vara av mindre betydelse. 

Vid provlurerna n1.ed vValters experimentubåtar upp

trä dde ett nytt problem, som man förut icke haft anled

ning alt befatta sig med. D et visade sig, att en ubåt, 

som vid lägre farl var fullt stabil, blev instabil vid högre 

far t. De hydradynamiska krafter, som till följd av ström

ningen verkade på formskrovct, alstrade moment i ver

tikalplanet kring horisontella axlar långskepps och tvär

skepps. Dessa krafter voro proportionella mot hastighe

ten s kvadrat, vi lket medförde att de statiska stabilitets

m omenten vid lägre farter i regel övervägde. Vid högre 

fart er (över l 0~-12 knop) blev o de dynamiska ln·afterna 

däremot av sådan storleksordning, att särslöld hänsyn 

m åste lagas till desamma. För att klarlägga dessa för

hållanden gj areles omfattande modellförsök i Tysklands 

största vindtunnel vid »Luftfahrlforsc.hungsanstalt Her

m an Göring», varvid motstånd, lyftkrafter och moment 

uppmättes. Enär även propellerkrafterna inverka på den 

dynamiska stahili letetn, insattes propellrar på vindtnn

n elmodellerna, vilket var förenat med speciella svårighe

ter. Med hänsyn till dc använda modellslwlorna måste 

p r opellrarna nämligen drivas med varvtal ända npp till 

20 000 r / m. 
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För att bliva stabila i dynamiskt avseende måste hög
hastighelsubåtarna förses med stora stabiliserande, både 
vertil-::ala och horisontala, stabiliseringsplan i akterskep
pet. Ubåtar med hög, smal akterstäv, typ XXI m fl , an
sågos ej b ehöva några vertikala stabilisatorer på grund 
av aktersträvens utformning. 

Dc förliga horisontalrodren verkade vicl högre fart 
des tabiliserande, m en voro å andra sidan nödv~indiga vid 
lägr e fart. D c gjordes därför infällbara. Tidigare hade 
en liknande konstruktion använts i syfte att minska på
känningarna på rodren i marschl äge vid sjögång. Detta 
krav bortföll nu. 

Vid gång i uläge med hög fart u tförde uh ålarna ofta 
H'mgsamma svängningsrörelser kring en horisontell axel 
vinkelrät mot långsk eppsaxcln. Svängningsamplituden 
kunde vara gansk a stor. Sålunda kunde trimvinkeln 
ändras upp till 5 a 6° på ömse sidor om ncutralaxeln. 
För att förbättra möjligheterna att vid hög fart kunna 
hålla variationerna i djupled så små som möjligt, genom
fördes experiment med automatisk styrning (servostyr
ning) av aktra horisontalrodren. Dessa experiment visa
de att djupet kunde hållas inom betydlig t , snävare grän
ser än vad som förut var möjligt med manuell styrning. 
Xven ovannämnda svängningar kunde härigenom be
mästras. 

W altermaskineriet. 

'Valtermaskineriets principiella verkningssäl l har p8 
senare lid beskrivits i flera sammanhang och skall där
fö r endast heröras i största korthet. Kons trukt iva syn
punkler och driftserfarenheter förekomma däremot mera 
sparsamt och skola behandlas mera u !förligt. 

På ubåtar av typ XX\'1 var " ' alteranh1ggnin gcn i 
princip utförd enligt fig 2. Tre av en gemensam molot· 

,....---1KATALYS.O.TOR 

:5TART-

MÅN&;J

FEaULATCR ~r----r--_,----~ 

F'ig 2. 

BRÄNN

MMMARE 

570FT

AY5t<l UlAR<:: 

Principschema för \Valtermaskineri. 
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drivna pumpar, »trevätskcpumparna», sögo motorbränn
olj a, ingolin (80 % H~02-lösning) och färskvatten från 
r esp . förvaringsutrymmen och tryckte dem till förbruk
ningsställena via en mängdregulator oc.h tre startvcntilcr. 
I katalysatorn dissocierades ingalinet till syrgas och vat
tenånga under stark värmeutveckling. I brännkammaren 
förbrändes motorbrännoljan och förångades färskvatlnct, 
Vilket förvärmts under kylning av brännkammarens väg
gar. Från brännkamaren avgick en blandning av huvud-
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sakligen vattenånga och co~ med cirka 28 at tryck och 
5;)0 ° C temperatur. Denna passerade en stoftavskiljare, 
där cvenluella fasta parlikJar centrifugerades bort från 
blandningen före dess inträde i turbinen. Ångan kond:n
seradcs cflcr turbinen i en blandningskondensor, varefter 
kondensat och co~ leddes till en konclensattank. En gas
avskilj are avskilde c o", som medelst en kompressor för
passades överbord. Kondensatet kyldes i en kylare, be-
lägen mellan tryck- och ytterskrovcn. . 

Användandet av ingalin medförde stora konstruktiva 
svårigheter. \'anlig konstruktionsmaterial såsom järn 
och koppar ävensom alla slags föroreningar verka som 
dissociationskatalysatorer och orsaka vid beröring m.ed 
i n go lin brand eller explosion. De material, som. äro tek
niskt användbara för behållare och rörledningar för in
golin äro diverse konsthartser, vissa rostfria stål och alu
~nini~nn. Aluminium är ej saltvallcnbeständigt, och bö r 
ej mwändas ombord. Dc inre ytorna i behållare och rör
ledningar för ingolin måste bearbetas ytterst noggran l 
och därefter Letas och vaxas, för a l t inga porer eller hå
ligheter skulle finnas, i vilka föroreningar kunde bildas 
och förorsaka katalys . Ingalinbehållarna utfördes såsom 
säckar av polyvinylklorid, vilka förvarades mellan tryck
skrovet och fonnskrovet och ulfannades efter det till
gängliga utrymmet. Säckarnas övre del annerades med 
en kraftig meskonstruktion av stålrör. llre vattentryc
kel pressade under drift samman säckarna underifrån ocb 
tryckte ingalinet till trevätskepumpens sugsida. Säckar
na voro förenade i grupper Inedelst annerade polyvinyl
kloridslangar. Från varj c grupp ledde en samlingsled
ning genom tryckskrovet via avstängningsventil till en 
huvudsträng inombords. Inombordsledningarna för inga
lin tillverkades av höglegerat rostfritt stål. Alla förbind
ningar voro gassvetsade. Trots omfattande säkerhetsåt
gärder kunde det ej undvikas att ingalin läckte ut ur tur
binanläggningen. För att läckande ingalin ej skulle or-
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saka bränder i turbinrummet hade man und er drift stän
digt en viss vattenmängd slående i kölen, varigenom ingo
Jinet utspäddes till ofarlig koncentration. 

En annan ornständighet, som medförde konstruktiva 
svårigheter, var att läckning av avgaser innehållande co:! 
ej kunde undvikas trots komplicerade tätboxar på turbi-
11en. Till följd härav måste turbinrummet under drift 
avstängas för personalen. All manövrering av anlägg
ningen måste sålunda ske från inlilliggan(le rum, och 
detta nödvändiggjorde att anläggningen i största utsträck
ning måste arbeta automatiskt. De automatiskt arbelan
·de delarna kunde i huvudsak begränsas till två samarbe
tande enheter, trevälskepumpen och mängdregulalorn. 
Omfattande experiment erfonlrades, innan man funnit del 
lämpligas te förhållandet mellan mängderna motorbriinn
olja, ingalin och färskvatten vid idealisk drift. Sedan 
·detta förhålJande fastlagts, hölls det under drift konstanl 
genom att trevälskepumpa ma drev os av en gemensam 
m otor, försedd med trestegsväxeL Turbineffekten vm·ie
Tades genom reglering av trevätskepumpens varvtal, vari
genom ingalinmängden till katalysaim·n och därmed ång
mängden ändrades. Finreglering av mängdförhål1andct, 
oberoende av trev~itskepumpens varvtal, ås tadkoms av 
mängdrcgulalorn, som var den mest komplicerade detal
j en i anläggningen. 

Aven ubåtens Yild hölls automatiskt konstant, obe
roende av anläggningens välskcförbrukning. Mängdregu
latm·n innehöll en ventil, som ledde så mycket saltvatte}1 
från sjön till regleringstanken, som erfordrades för att 
kompenser a ubåtens viktminskning till följd av bränn
olj e- och ingolinförbrukningcn. Vidare bortförde en se
parat pump från kondensattanken en kondensatmängd, 
som molsvarade den i katalysatorn bildade ångm~ingden, 
Varigenom systemels färskvattenvild hölls konstant. 

Ett mycket svårlöst problem var att få fram ett lämp
ligt katalysatorämne, som hade acceptabel livslängd utan 
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att vid den mycket höga drifttemperaturcn, 2,200° C, falla 

sönder eller klumpa ihop sig. Många metoder fö rsöktes 

med växlande framgång. Vid krigets slut användes smrt 

geometriskt formade syntetiska mincralstycken, intpr eg

neraclc med natrium-, k alium- eller kalciumpermangana l. 

stoftavskiljaren för turbinen nödvändiggjordes av att då 

liga katalysaloråmncn sönderdelades så att klumpar a' 

åmnet rycktes loss av ångan och slogo sönder turbin

skovlarna . 
A v gaserna förpassades på dc tidigare \Valterubåtar

na, som hade mottrycksiurbincr, överbord med hjälp a' 

avloppsångan, vars tryck sålunda ökade med dykdjupet 

På typ XXVI användes i stället en lysholmkmnpressor . 

Avgaserna voro lösliga i vatten. På 18--20 meters djup 

och däröver lämnade ubåten icke något spår efter sig 

Driftserfarenheterna från försök i landanläggningm 

och på en 80 tons experimentubåt bearbetades system.a

lisld och ledde till ständigt förbättrade konstruktioner. 

:\1askinerict på det förs ta serien \V altcrubå tar, typ XVII. 

var frukten av ett oerhört utvecklingsarbete, som. försvå

rades av driftperiodernas kortvarighet samt omöjligheten 

alt göra direkta observationer under drift. Delta arbete 

utfördes med beundransvärd energi och uthållighet. 

\Valtcrdriftcn var ytterst dyrbar. Vid förbrännint-; 

av brännolja erfordras cirka 10 gånger så stor vikt ingo

lin som brännolja. Per viktsenhet kostade ingolin 60--8(J 

gånger så mycket som diesclbrännolj a och per hästkraf t

timme var driftkostnaden för en \Valteranläggning unge

fär 1000 gfmger så stor som för en vanlig ångturbin- elle1 

dieselmotoranläggning av motsvarande storlek. 

Åtgärder mot chockverkan. 

Ubåtarna från kriget 19V!- 18 voro ur stötsäkerhets

synpunkt relativt väl avvägda konstruktioner d v s m a

terielen ombord kunde motstå stötar, som trängde genon1 

G l 

iryckskrovct u lan att detta kollapsade. Förbättrade skrov

kons truktioner under andra världskriget medförde emel

lertid alt bulansen mellan skrovhållfastheten och mate

rielen i båtarna stördes. Detta faktum upptäckles först 

vid fronten och framtvingade en rad åtgärder för ökning 

av stölmotslåndel på den burna materielen. Ett omfal~ 

tande. forsknings- och försöksprogram upplades och ge

nomfordcs. Landets ledande fysiker, marinens sväng

ningsexperter samt representanter för varvsindustrien och 

leverantörer av ubåtsma lcricl samarbetade och lyckades 

tack vare dc resurser, som ställdes till förfogande, nå 

goda resultat på kort tid. 

Ett första sprängförsök mot ubåt i full skala ulför

des Hl-12 och följdes av åtminstone två ytterligare full

skaleförsök. Dc därvid vunna erfarenheterna komplette

rades genom inspektion av krigsska dor. För att ge en 

uppfattning om dc verkande krafternas storlek må ~näm

n~s att o vid sprängförsöket 1942 uppmättes på bordlägg

mngsplatcn i tryckskrovet en acceleration på 10,000 g 

m ed en varaktighet på approximativt 0,2 millisekunder. 

Av sprängförsöken drogs slutsatsen att den slörsta 

effekten av vallenstötarna var riktad radiellt f rån skro

vets utsida mot tryckskrovels axel. Stötcn försvagades 

under fortplantningen in mot skrovets centrum genom 

elasticitet i bäddar o dyl. Cr konstruktiv synpunkt bor

de materielen därför placeras så nära skrovets centrum 

som möjligt och icke på tryckskrovel. Om montage på 

Ytterhuden ej kunde undvikas, borde fastsättningen ske 

På spantens insida. Alla fundament borde göras ~å mju

ka som möjligt för att stötens försvagning genom stålkon

struktionen skulle bli maximal. 

Med ledning av den teoretiska analysen av stötens 

Inekanik ansågs det möjligt att bestämma ett elastiskt 
1Uellanskikt, som gay tillfredsställande slötsäkerheL Detta 

kunde bestå av gummi- eller st[tlfjädrar, placerade m ellan 

skrov och materiel. D fl stötarna äro mycket snabba och 
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störningarna därför bli högfrekventa, användes för stöt
dämpning i stora drag samma principer, som gälla fö r 
ljuddämpning. Stötdämpnings- och ljuddämpningspro
blemen hänga sålunda intimt sammaiL 

För att 'åst tdkomma enbart stötdämpning av materie
len föredroga t • skarna alt använda e l t montage med stål 
fjädrar. Skul~ apparaten samtidigt ~ara stöt- och 11ud
dämpad använ. es däremot s k »Schw mgmetall>>, bestaen
de av gummi , ulkat till stål. En nyhet, som infördes 
vid montage ph tryckskrovct, var bultar med insvarva t 
liv, vilka ha s t or förmåga till energiabsorption . 

Yid siclan av arbetet med stötdämpande uppställning 
ombord pågick ett intensivt arbete för att höja stötmol
sttl!1det i olika apparater och hjälpmaskiner. Konstruk
tionerna undersi'ktes i särskilda s!ötprovningsapparater. 
vilka efterliknade stöten ombord. Några normer för cr
fonlcrlig stöthållfasthet funnas ej men höllo sannolikt p :1 
att utkristalliseras uneler krigets slutskede. 

De sprängförsök, som gjordes mot ubåtar Jned elas
tiskt uppställd materiel, visade alt dc elastiska montagc
metoderna voro tillfredsställande. Dessa Jnetoder hade 
dock icke i full utsträckning hunnit tillämpas, ulan n1.o l 
slutet av kriget återstodo åtskmiga materielgrupper i ubå 
tarna, vilkas stötdämpning och stötsäkerhet måste höjas. 

Åtgärder för att minska bullret från ubåtar. 

Detta problem var föremål för en lika intensiv u t
veckling som höjandel av slötsäkcrheten· Tyska marinen 
sysse1satle sig med problemet redan under första världs
krigel men log ej upp del på nytt förrän 193-1- Utvecl;:
lingstakten stegrades sedan successivt för att nå sitt maxi
mum under perioden 19-!3--15. 1\'Iot slutet av kriget ä g
nade ej mindre än tre stora oberoende forskningsorgani
sationer och åtminstone tolv av landets ledande sväng
nings- och akustiska experter sin mesta tid åt bullerdämp
ning och slötdämpning på ubåtar. 

Bullerbekämpningen gick fram efter två linjer, den 
ena avseende bullerminskning d v s minskning av det 
från en anläggning avgivna ljudet, elen andra avseende 
bullerdämpning, d v s minskning av strålningen och led
ningen av ljudet från anläggningen. 

Bland bullerminskande åtgärder mä kes ersättning 
av elektrisk drift av hjälpmasldner med I- rdraulisk drift, 
utbyte av kullager mot glidlager, ersättni1 g av rakskurna 
kugghjul med snedskurna, utformning av gynnsamma 
strömningskanaler i hydrauliska system m m. En vik
tig bullerkälla var propellern. Talrika försök gjordes 
att genom lämplig beklädnad eller propellerutformning 
minska ljudet. Någon metod, som åstadkom radikal för
bättring lyckades man ej finna. Däremot kunde man 
konstatera att ju djupare och långsamn :ue ubåten gick, 
desto tystare var propellern. För att eliminera ljudet 
från dc elektriska huvudmotorerna infördes den s k 
krypmolorn, vilken var s~irskilt tystgående samt ljud
dämpat upphängd. Den användes, då tyst gång erford
rades och farten alltså måste vara låg. Bland övriga 
bullerminskande åtgärder må anföras utgallring av ma
teri el med för högt luftburet ljud såsom vissa fläktar 
o dyl. 

De största framstegen nåddes dock genom bullerdämp
ning. Man använde sig därvid i huvudsak av elastiskt 
montage med dc ovan berörda »Schwingmctall»-clemcn
ten, varigenom det kroppsburna ljudet dämpades ned. 
För att bullerdämpningen skulle bli effektiv fordrades 
att monlagets samtliga egenfrekvenser lågo avsevärt un
der störningsfrekvenserna från materielen, ifråga. Be
räkningen av montagen överläts åt specialister. På varje 
byggnadsvarv fanns dessutom en särskild kontrollant 
från marinen, som hade till enda uppgift alt tillse atl 
g.ummiclementen blevo rätt inbyggda och kontrollera att 
lJuddämpningen av de enskilda aggregaten var tillfreds
ställande. För alt öka rörligheten i kontrollarbetel fanns 
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vid sidan av ovannämnda kontrollant en särskild ljud

mätningsgrupp, som snabbt kunde förflyttas från van· 

lill varv. 
Bullermätningsstationer funnas inrättade, vilka kon

trollerade ubå tarna vid leverans från varven och avgång 

till fronten. Ljudnivån från propellrar och olika hjälp

maskiner bestämdes m.ed hydraakustiska mätapparater. 

Mol slutet av kriget fanns dessutom. ett rörligt mätfarlyg. 

varigenom bullermätningar kunde företas på olika platser 

allt efter behovet. 
Trots att ett slort arbete nedlades p å atl minska bull

ret från ubåtarna voro tyskarna på grund av fiendens 

förbättrade avlyssningsanordningar ej nöjda med de re

sultat, som erhållits. Man arbetade vid krigsslutet vidare 

på diverse konstrukt{oner och drog sig ej för att införn 

dc mest okonventionella konstruktioner för att få ned 

bullernivån. 

Brittiska ubåtsHyper 1939-45. 

Den engelska ubåtsflottan omfattade vid krigsutbrot

tet 27 nyare ubåtar. A v dessa voro 18 av S-, T- och U

klasserna, 3 av River-klass och 6 minubåtar. Återstoden 

utgjordes av en trclliotal äldre ubåtar, somliga från första 

världskriget. I nedanstående tabell anges några data fö r 

förstnämnda tre ubåtstyper och för den under kriget 

konstruerade A-klassen. 

Typ 

Längd:·· ...... ····.·: .... . ... . . .... . f 

De p l. 1 marschlage ...... ... .. . 

De p!. i ul_äge ... ···.:·· ......... 
1 MaxAart 1 marschlage ..... . 

Max ~fart i uläge ............... / 

m 66 
m" 803 
m 3 980 

knop 14.7 
knop 9 

83 
1305 
1550 
15.2 

9 

u~klass 

60 
650 
730 
11.2 

9 

86 
1370 
1600 

19 
8 
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S•, U • och T ~klasserna. 

s-klassen daterade sig från slutet av 1920-talet, 

m en hade kontinuerligt modifierats och var vid krigets 

börj an fullt jämnbördig med senare ubåtstyper. Elt täm

ligen slorl antal ubå tar av denna typ byggdes under kri

ge t. Tryckskroven voro ursprungligen nitade. I hörjan 

av kriget svetsades spanten och senare även bordlägg

ningen. Engelsmännen voro i detta avseende efter tyskar

na, ehuru motsvarande m etoder och även sektionsbygg

nad under krigets lopp vann insteg. Med svetsningen följ

dc ökad molståndsförmåga mot sjunkbomher och möjlig

het att ernå ökat dykdjup. 

Bestyckningen varierar något på olika ubåtar av den

na typ. En del voro bl a försedda med en utvändig 

häcktub. Arlillerihestyckningen, som bibehölls å brittiska 

ubåtar under hela kriget, växlar även. 

Behovet av ökad nktionsradie i marschläge, som bl a 

gjorde sig kännhart vid operationer i Fjärran östern, ledde 

till att några ballasttankar ombyggdes till brännolje

tankar. Tidigare hade utvändiga ballasttankar undvikits 

på grund av risken för röj ande spår. Denna olägenhect 

försvann, sedan även ytterskroven hörjat svetsas. 

Den något mindre U-klassen projekterades i slutet 

av 1930-talet. Den avsågs för kortare uppdrag och an

vändes i stor utsträckning i Medelhavet. D'e ulvändiga 

tuberna påverkade skrovformen förut och medförde hl a 

dåliga djupstyrningsegenskaper och försämrad marsch

fart. Förskeppet rev vidare upp en stor bogvåg. På se

nare byggda ubåtar av U-klass saknas därför utvändiga 

tuber. 
T-klassen är en oceangående ubåtstyp. Byggnads

programmet omfattade ett flertal ubåtar, men m åste i 

viss mån begränsas på grund av bristande varvskapaci

tet. Den var liksom de båda föregå ende en konventionell 

typ och erbjuder icke något av speciellt intresse. 

Tidskrift i Sjöväscndet. 5 
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Under krigets första skede byggdes uteslutande ubå
tar av dc nu nämnda klasserna. Av naturliga skäl be
drevs utvecklingsarbetet tämligen långsamt. Krafterna 
koncentrerades på övervattcnsfru·tyg av olika slag. I slu
te t ay 1\JH befanns del emellertid nödvänd igt att på
skynda pågående projektering av en ny ubåtstyp, A
klassen. Först härigenom kunde fördelarna med svets
ning av skroven till fullo utnyttjas och ubåiarn a anpassas 
dler utv ecklingen inom vapenområdet Främst g~illde 

det att förse dem med radar och moderna asdicanlägg
ningar. Vidare krävdes för kriget i Fjärran Öslern hög
re fart och aktionsradie i marschläge saml förbättrade 
förläggningsförhållanden för personalen. 

Man övervägde att införa snorkel på detta projekt. 
I dylikt fall hade em ellertid vissa uppoffringar i andra 
avseenden måst göras för att icke stabiliteten skulle även
tyras. En bedömning av situation e n gav vid handen att 
ackumulatorbatteriet utan större svå righet kunde laddas 
i marschläge, varför det var förd elaktigast att avslå från 
snorkeln. 

Mot slutet av kriget koncentrera des ubåtsbyggandet 
ti ll A-klassen. sektionsbyggnadssystemet tillämpades i 
f ull u lsträclming. Svetsningsarbete t automatiserades, där 
så var möjligt, och diverse andra å tgärder vidtogos föe 
att förenkla detsamma. Trots dc begränsade byggnads
resurserna kunde ubåtsbyggandel härigenom fortgå i till
fre dsställande takt. 

Utvecklingen under krigsåren var såsom framgå lt av 
del föregående tämligen blygsam. Utöver vad ovan sagts 
kan framhållas att stora ansträngningar gjordes för att 
förkorta dyktiderna. Åtgärder v idtogos sålunda för att 
minska s trömningsförlusterna i luftavlopp och inlopps
öppningar lill ballasttankar och överbyggnader. Sjunk
tank förelwm mot slutet av kriget på samtliga ubå tstyp er. 

Problemen att öka chocksäkerheten och 8s ladkomma 
effektiv bullerdämpning angrepos självsti:indigt och löstes 
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till stor del, innan d e tyska metoderna blcvo bllgängliga. 
I de tta sammanhang förtjänar omnämnas att brittiska lik
som även holländsl'-a ubåtar sedan länge med framgång 
använt hydrauliskt drivna hjälpmaskiner, vilka arbeta 
i d et närmaste ljudlöst. 

Tämligen snart fann man även alt ackumulatorceller
na hade benägenhet att brisla vid sjunkbombanfalL Denna 
svårighet undanröjdes genom ett originell t provisorium. 
Cell erna byggdes helt enkelt av björkfan er , vari gummi
säckar innehå llande plattsatserna upphängdes. De sena
re hängde i locken, vilket ökade påkänningarna på cel
lerna. Senare torde endast slående plattor ha använts. 

Såson1 allmän regel gäller att dc brittiska ubåtarna 
konstruktivt selt voro enkla och naturliga, lätta att han
te ra samt gedige t uiförda. Enkelskrovstypen med sadel
tankar och dylikt var förhärskande och prestanda mått
li ga . Det tyska, teoretiskt spekulaliva tänkesätte t m ed 
dess kompli ce rad e konstruktioner och ständiga striivan 
efter förbättrad e egenskaper hade icke nå got motsvarighet. 

\ 'ad ovan sagts om dc brittiska ubå tarna under det 
andra världskriget må tjäna såsom exempel på utveck
lingen under kriget i de lä nder, som bibehöllo den kon
ventionena ubå ten. I jämförelse med dc tyska ansträng
ningarna voro framstegen inom skeppsbyggeriet och ma
skintekniken obetydliga. Inom vapenområdet voro d c 
engelska och am erikanska nyhe terna d~iremot mera be
tydelsefulla. Dchovct av hjälpmedel fö r ubåtsjaklen drev 
bl a fram utvctklingen av befintliga stridsmedel och ledde 
till nya konstruktioner, som efterhand äve n införd es p~\ 

ubåtarna. 

Dvärgubåtar. 

Flera stormakter använde under krige t dvärgubfllar, 
vilka i regel byggdes för speciella uppgiflct·. Sålunda an
vändes minst fem japanska dvärgubåtar vid del över-
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Fig 3. 
Tyska dvärgubåtar under fransk flagg. (La Revue Maritime. Okt. 1949 ). 

raskande anfallet på Pearl Harbour, och sex engelska 
dvärgubåtar byggdes speciclll för operationen m~l del 
tyska slagskeppet Tirpitz i Allafjord i september 1943. 
~c tyska dvärgubåtarna voro av tre typer. De byggdes 
l stort antal och voro ämnade för antiinvasionsopcralio
ncr, men spelade endast obclycllig roll vid invasionen i 
Normandie. Fig 3 återger en tyska dvärgubåt av tvp 
Seclnmd. " 

Dvärgubåtarna avsågos vanligen för överraskande 
ope rationer i bevakade hamnar och dylikl. Dc skulle 
arbeta ljudlöst (i Tyskland genomfördes ljuddämpande 
UPJ;~~~ingning av maskineriet fullständigt endast på dvärg
ubatarna) och genom sin litenhet ha möjlighet alt und
gå magnetisk och hydraakuslisk spaning. Storlekcn med
gav endast obetydlig aktionsradie, varför dvärgubåtarna 

o l ~ maste )Ogseras av eller medföras ombord på större ubå·-

Fig 4. 
Amrikanska ubåten Cm·poral (1525 ton) erter modernisering. 

(U. S. Nav. Inst. Proc. Nov. 1949) . 
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tar. Dc ovannämnda engelska dvärgubåtarna medfördes 
från hemorten på det förra , dc japanska på det senare 
sältet. Någon hög fart i uläge eller något större dykdjup 
var ej nödvändig. Därcnwt skulle oricntcringsnlöjlighe
tcnHl vara goda. I Tyskland måste man av sistnämnda 
anledning flera gånger förändra dvärgubåtarnas periskop. 

Båtarna medförde i allmänhet clt fåtal torpeder eller 
sprängladdningar för aptering på fien lliga fartyg i ham
nar. Dc japanska elvärgubåtarna voro dessuton~ förs edda 
med en kraftig sprängladdning i förskeppet, varigellom 
ubå ten kunde användas såsom torped, sedan dc medförda 
torpederna avfyrats. Dc manÖYreradcs av 2-----± man, vil
ka efter slutfört uppdrag i regel avsågos lämna sin far
kost och sänka den. På beboelighe l och uthållighel fun
nas inga krav. 

Med undantag för den nämnda operationen mol Tir
pitz synas inga insatser av större betydelse ha gjorts av 
detta slag av ubåtar. 
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Efterkrigsperioden. 

Efter krigets slut ha såväl väs tmakter na som Ryss
Jand fått tillgång till dc nya tysk a konstru ktionerna inom 
ubåtstekniken. Ett icke föraktligt antal färdiga eller del
vis färdiga ubåtar föllo även i segrarmak ternas händer. 
Efterkrigsliden har flitigt använts till granskning av 
tyskarnas erfarenheter och fortsatt utveckling inon:t om
n"tdet. Befintliga ubåtar moderniseras och nya ubåtar 
hyggas efter de nya principerna. Den höga farlen i u
li.ige har trätt i förgrunden och stormakterna visa ett på
fallande intresse för dc nya framdrivningsmaskinerierna. 
England har sålund a en vValtcrubå t, Meteorite, i drift för 
försök, medan amerikanarna monterat upp cll dylikt ma
skineri vid den stora försöksanstalten i Annapolis. Även 
i Ryssland sysslar man med delta maskineri. Många be
svärliga problem äro emellertid fortfarande förknippade 
med maskinerier av detta slag och försöksarbetet har dra
git lång tid. 

Under tiden ha befintliga ubålar i stor utsträckning 
moderniserats, vilket icke blott inneburit en kvalitativ 
förbättring av deras egenskaper utan även i rikt måll 
lämnat erfarenheter för planerade nybyggnader. Moder
niseringsarbetena äro i allmänhet tämligen omfattanck. 
Formskrovet göres strömlinjeformat och bihangen redu
ccras för minskning av motståndet. Ackumulatorbatle
ricr med tunnare plattor installeras, varigenom 30- 40 % 
ökning av maximala effekten och kapaciteten ernås. För 
a lt kunna utnyttja den ökade effekten utbytas clektromo
lorcrna. Den ökade kapaciteten förbättrar aktionsradien 
i uläge. Snorkel installeras och ubå larna förses m ed bul
ler- och chockdämpade anordningar. Inom vapenområ
det märkas radar, radardclektorer, passiva oc.h aktiva 
hydrofoner, målsökande torpeder m m. 

Det är e lt ytterst besvärligt problem ::tlt inom en u -
båls begränsade utrvmmc åstadkomma förbättringar av 

Fig 5. 

Amerikanska ubåten Spinax efter ombyggnad till Radar Picket 

Submarine (Sperryscope. Hösten 1949) . 
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d essa slag. Hänsyn måste även tagas till ubåtens stabi
litet och balans. Uppoffringar av olika slag äro därför 
i regel nödvändiga. Artilleriet har sålunda genomgående 
borttagits och :,jöYärdighctscgcnskaperna i n1.arschlägc för
sämrats. En betydelsefull nackdel är även att de nya 
ballericrna icke blott äro dyrare att tillverka utan även 
ha kortare livslängd, 2 -3 år. 

Amerikanarna ha i första hand moderniserat nyare, 
oceangående ubåtar av omkring 1,500 lons deplacement, 
f ig -1, medan engelsmännen koncentrerar sig på A-klassen, 
som ~i r av ungefär samma storlek. Dessa ubåtar avses 
i första hand för torpedanfall mol fartyg och för min
läggning. En intressant variant, radar pickct submarines, 
avsedda för radarspaning mot flygstyrkor förekommer i 
USA. Fig 5 visar en dylik ubåt. Vidare kan nämnas 
att fyra amerikanska ubåtar ombyggas för speciell a ~i.n-



72 

Fig 6. 
Utskjutning av robot (loon) från amerikanslm ubåten Carbonero 

(Keystone Pic.). 

damål såsom för trupp-, last- resp. oljctransport och tv ~1 
ubåtar för operationer i polartrakterna. I pressen ha även 
synts uppgifter rörande ubåtarna Cush och Carbonero, 
som ombyggts för försök med robotvapen (loons), fig 6. 
Snorkeldriften b edömes ha berclt amerikan arna åtskilli
ga besvärliga problem sammanhängande med använd
ningen av 2-taktmotorer, som ej u lan kraflig uppladdning 
kunna köras med mottrvcl( på avgassidan. Ubåten Cochi·
nos undergång i Isha.vct anses även äga sammanhang 
med ett missöde vid snorkeldrift. 

De svenska ubåtarna av typerna Sjölejonet, :\Teptun 
och Ul moderniseras efter liknande principer, som stor
makternas ubåtar. 

I fråga om nybyggnader ~) ro i första hand konven-
tionella ubåtar med hög fart i uläge att förvänta. Av 
västmalderna synes f n endast USA nybygga ubåtar. Se); 
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snabbgående ubå tar, Tang, Triggcr, \Vahoo, Tr out, Gud
geon och Harder om 1,500 tons deplacement och tre s k 
anti-submarine submm·incs, SSK 1- 3, om 750 ton äro 
beviljade. Dc första ubå tarna av dessa båda typer be
beräkn as bliva färdigställda under 1951. Samtliga dessa 
ubå tar förses med konventionella maskinerier. Dc sex 
1,500 tons ubåtarna avses senare ev förses m ed \\'aller
maskiner eller liknande . Kostnaderna för dessa sex u
båtar utgöra 21 mill. dollars per stycket. 

I England äro nya ubåtar planerade. ::\ågra närmare 
uppgifter därom ha ännu icke publicerats. 

Arbetet med de nya framdrivningsmaskinerierna sy
nes vara ganska långt framskrideL Den amerikanska 
kongressen har sålunda beviljat 37 millioner dollars för 
en 2,200 tons försöksubå l försedd med ett vätesuperoxid
drivet maskineri i slutet system. I USA föreligga även 
plan er att byggra en atomkrafterriven ubå t. Ett dylikt 
maskineri kräver icke någon tillförsel av Juft eller syr
gas. Dess effekt kan ber~1knas bli mycket stor, varför far
ten torde kunna ökas utöver dc tyska \Vallerubåtarnas 
fart , cirka 25 knop . Slutligen torde aktionsradien bli 
nära nog obegränsad. Kostnaderna för delta projekt be
räknas till cirka 40 milj. dollars. 

A v dc bri ttiska parlamentsdebatterna att döma ha 
engelsmännen likaledes ägnat ubåtarnas framdrivnings
maskinerier s torl intresse och planlagt en betydande forsk
ningsverksamhet. Vätesuperoxidmaskineriet har prövats 
på den förut nämnda ubåten Meteorite . Yid den brittiska 
atomförsöksanstalten i Harwcll skall vidare ett atom
kraftverk anläggas för forskningsändamål betr. fartygs
drif t. Det torde emellertid krävas avsevärd tid , innan 
atomencrgien kan utnyttjas. Ett av dc svåraste problc
l11en är att åstadkomma skyddsanordningar mot radio
aktiv strålning, som icke bli alltför tunga och skrymmande. 

Vad Ryssland beträffar äro endast ett fåtal uppgifter 
tillgängliga. Det är dock känt alt ryssarna kraftigt för-
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stärkt sin ubåtsflotta och f n total förfogar över mins t 

250 ubåtar. A v dessa bedömes flertalet vara av konven

tionell typ m ed låg fart i uläge. Återstod en utgöres tro

ligen av f d tyska ubåtar jämte på senare år byggda kon

ventionella ubå tar med hög ulägesfart. Veterligen finnas 

f n icke några ubå tar med \Valtermaskinerier eller dylik! 

i tj äns t. Ryssland förfogar emellertid över e tt flerta l 

tyska ubåtstekniker och erhöll vid ockupationen av Tysk

land en del tyska anläggningar för framställning av \Val

tcnnaskiner. Inom en nära framtid ä r det därför möj

ligt a tt hypersnabba ubå tar kunna framställas. Utnytt

jandet av atomcnergicn torde däremot liksom hos väsi

mak te rna vara en fråga på längre sikt. 

Förekoms ten av ett sta rk t ryskt ubå tsvapen och d en 

tilltagande spänningen m ellan öst och väst har tvinga ' 

västmakterna att för tredj e gången under detta halvseke l 

be reda sig på att upptaga kampen mot ubåtsfa ran. Bc

kämpandct av dc snabbgående ubåtarna är e n bctydlig i 

svå rare uppgift än ubå tsförsvaret under d et sistförflutna 

kriget. Bl a måste jaktfartygens fart ökas. Dc hydraa

kustiska hj älpmedlen måste förbättras så att de kunn a 

användas vid högre farter och mol m å l, so1n framgå p n 

stor a djup. Radar måste utvecklas så a tt det blir möjli g t 

atl upptäcka snorkeln på en ubåt under olika fö rhå llan

den och icke blott i gynnsamma undantagsfall. Även jak l

ubåtar anses nume ra ha en uppgift a tt fylla vid bckäm

pandct av fientliga ubå tar. 

Ämnet har vid flera tillfällen berörts i de brittiska 

politiska d ebatterna. Det har därvid framgått a tt en vil l 

halanserad flotta innehållande jaktfartyg av erforderlig 

storlek och med hög fart av ekonomiska skäl f n icke 

kan byggas upp. Västmakterna torde därför nödgas välja 

en m indre och billigare jaktfartygstyp och i ökad omfat t

ning utnyttja eskorthangarfartyg och landbaserat lån g

distansflyg i ubåtsjakten. Nackdelarna härav framtrii da 

i den mån ubåtarnas fart och aktionsradie i uläge ökas, 
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m edan samtidigt tillförlilli oa m edel alt f . o l f 
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ningsarbe te i S"fte att f .. ·b "' tt. · om a !ande forsk-
J OI a 1 a motmcdle UJ o 

dock f n e tt C . .,o 
n . )a ten h ar 

. . OlS]Hang oc:h d ess u tvecklin o • • , 

å t. De tyska \Valt . b .O t . . g gar Jaskt fram-
o . • etu a atna ha mlc tt ett n ' lt 1 l 

om ubatstelouken, som utan tv· l ]' ) s -::cc e in-

1 ·· . ·· . · tve ... on11ner att ] f'" 

10gst vasenthaa framsteg Ub o t · · Inec ora 

• "' < • • a ens roll i sjökriget konl-
m er tJil följd härav att ökas. ~ ~ 
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Amiral Denfelds anförande inför 
amerikanska kongressens försvarsutskott 
den 13 oktober 1949. 

Herr Ordförande, I-Icrrar ledamöter av utskottet! 
Jag heter Louis E. Dcnfeld och är chef för marinen 

(Chief of Naval Operations). 
Såsom äldste talesman för flottan vill jag härmed 

förklara, att jag lill alla delar stöder de synpunkter, som 
anförts av dc officerare ur flollan och marinkåren, som ti
digare talat inför utskottet. Dessa officerare är fram
stående yrkesmän, som genom studier och livslång erfa
Tenhet är kvalificerade att ultala sig i frågan. De har för
anletts därtill av djup och allvarlig oro för nationens 
säkerhet. 

J ag skall sammanfatta dc argument, som ni hört från 
flottans håll, för elt balanserat försvar, där de väpnade 
styrkornas bästa vapen komma till sin rätt. J ag skall 
vidare redogöra för flottan roll i försvaret (our dcfcncc 
team) och vad flottan behöver för att kunna lösa sina 
uppgifter. Slulligen skall jag redogöra för vissa fakta 
och tendenser, som jag av alla dc marina föredragandena 
har bäst möjlighet att överblicka i n1.in egenskap av chef 
för marinen och marin ledamot av Joint Chiefs of Slaff. 

J ag vill med eftertryck betona, alt flottan icke ledes 
av några själviska motiv att klara sig helskinnad ur dcn-
11a undersökning. Vi slåss för ingenting mer och ingen
ting mindre än alt få göra Yår andel i att skydda landet 
från - elleri - ett totalt krig. Vår strävan är att avvärja 
en sådan katastrof, först och främst genom att förhindra 
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ctl krig. Om vi misslyckas där i, måste vi vara beredda 

alt hålla fienden utanför amerikanskt områ de och att fö 

ra kriget till seger på hans sida av oceanen. 

Ett typiskt exempel på sjöstridskrafternas avhållan

dc förmåga utgör vår flotta i östra Medelhavet, som effek

tivt bidragit till alt hindra lokala konfl ikter att utvidgas 

lill världskrig. Yi måste alltjämt vara beredda att vin

na det vanna kriget - om det tvingas på oss - genom a tt 

använda varje verktyg, som vi överhuvud taget ka n 

bruka. 
Ett verkligt samordnand eav Förenta Staternas väp

nade styrkor är nödvändigt för att nå detta mål. Flotta n 

ansluter sig till tanken på en samordning (unifikation) . 

Flo ttan ansluter sig till National Security Act, som den 

lagliga gund på vilken en sann samordning kan upprättas. 

\'i anser att den effektiva samordningen var avsedd al l 

koordinera Amerikas krigsmakt för att ernå bättre effek

tivitet och därmed bättre ekonomi. 

\'i understöder dc ideer om samordning som kon

gressen omfattade och folket kräver. Vi anser alt d essa 

principer ocb mål icke blivit förverkligade och inte ka n 

uppnås, förrän flottan m edges full likställighet. 

Mina herrar, flottan söker inte ödelägga samord

ningen som d en blivit offentligt beskylld föl' att göra . 

F lottan, vars naturliga verksamhet är lika gammal som 

sjömaktens principer, vet av erfarenhet de värdefulla r ('

sultat, som kan nås med en verk lig samverkan, elt verk

ligt samordnande av alla krafter. Vår verksamhet har 

sedan länge krävt operationer på vattnet, under vattnet, 

på land och i luften, varvid vi tillämpat den grundlägga n

de principen om att enighet ger styrka. D e framgångar, 

som flottan haft, kan direkt tillskrivas det förhålland et. 

a tt vi inte stelbent uppdel a t v erksamheten efter dc ele

ment i vilka vi kämpat - land, hav och luft. 

Det förhållandel alt flottan icke betraktas som 1 n 

jämställd delägare i riksförsvaret är anledningen till dc 
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farh ågor som n i h ör t u ttalas J .. • D .. . 

en fö rsämrad anda inom f l otLalJ:~· All~ lb ai:. I~1teo fråga ~m 
p a or o, som fl ottan hyser för lan . . ~I OI p a den d J u

gorna grundae sig })å deJ1 t l dets sakerh et. Farhå-
ene ens som fii.J 1 tt l . l 

flottans utveckling och g··· . d . 1 s a leJc a 
. · · OLa en llllndre lä 1 

sm a uppgifter. mpa<. att fylla 

Andan inom flottan. 

Andan inom flottan är god 
. , on1 man n1ecl an I 

nar cnluswsm och loj alitet mol nati c c a mc-

and ra ord »fighting SJ)i ··t 1\_T · 1 one~~. och vapnet; med 
' ' ' ll ». nl lar Sjalva l' · 

taga denna lojalitet under el . o c -..unnat wkt-

här avgivit. e VItluesmal som officerarna 

Vi har i alla katego .· . l b .. 
och hängivna unga män uer <.en ~sta ~amling begåvade 

lå nga tjänst i fl~ttan ,lV~~m J~g nagonsm sett uneler min 

• • c • .tlll storsta oro för d ... d 

allvarliga bristen på lämplicra bosläde' r . d ein at .. en 

H 1 
5 

. r en eras fanulJ er 

inte s~;~t~ottatll är Cidncllcrlid alivarligt orolig för alt det~ 
. a c e l1lo crna var)e ,o ;·l l· . . 
tcvantitat' t . . . · n, sc1va -..vahtabvt smn 

.. IV , som erfordras för atl klara det . . 

man vanlt·r sig "V fl tl . .. Jobb, som 

v· l ' c ' a. c• an, ll a !· ett framtida krig bryler ut 

J lyser onda nninga. b t .· ·ff • . 

som flottan drabbas a .'I L ~/a .. ande de reduktioner 

. t l c c. c v Ic ag. 'I ar - de t försäkrar J· a a 

- In e Jckvmrade därför all o l . c . "' 

iJ f t 1 .. - var personliga väl och 

~ 1111 . lOr samman med flottans framtid s' .. ve 

darför att , · l · narare ar det 

sträå ~ '~ve atl skyddet av vårt fosterland i stor ut-

b : ...J~llolg eror på flottans möjli~Yllet att hålla l· .· t 
0 1 ta fr m de11 · 1 "' c d 1ge 

c na SHia av oceanen. 

Det är inte s·'l m , l· l 1 
1 . c .) c ... e c c av kon crrcssen b ·1· l 
nmskade anslagen son . . , .. ::>.. evi Jac c 

l .. l .. . . , I orom oss. \t forstår att l - t ... 
loc vanehat mc l l c e at 

l .. :-; c en sunc sparsamhet. Natione .; · r, . 

let ar ocl·, o f o 
ns sa -.el-

hel -..sa en raga om ekonomisk hushållnincr y.ol . 

cymmer b eror )å de el . 7 • • . • ::, · c la 

SVåra r eller till I·J go i) ~~ .. ~Ig~. rcduklJOner, som för-

oc l med omo.Jhggor verksamheten inom 



vik liga områden. Det är inte så mycket en fråga om för 

små anslag, utan hur vi få r investera dessa medel. 

Sjöofficerare, som vet b etydelsen av att vi behärskar 

haven kring detla land, kan inte förstå de reduktioner, 

som drabbar flottan och dess verksamhet, och som pa

tvingas oss genom diktatoriska beslut. Beskärningar p it 

tvingas oss ulan atl vi har blivit hörda och utan förstå el 

se för fiollans ansvar i försvaret av vår marint betonade 

nation. Med ett sådan t förfaringssätt är det omöjligt att 

förklara reduktioner, som drabbar sjöstyrkorna, och det 

enda de får vela är en order alt avrusta enheter. 

strategisk luftkrigföring. 

Frågan om att omedelbart vid krigutbrott sälla igång 

en luftoffensiv har under lång lid varit föremål för l iY

l ig diskussion inom och utom försvarsdepartementet. I 

dctla sammanhang skulle jag vilja klarlägga min stånd

punkt. 
Jag är en anhängare av luftmakt. Det är en dom i

nerande del av vår militära organisa lion. J ag är också 

förespråkare för strategisk luftkrigföring. Det är m in 

fas ta övertygelse att den del av en tidig luftoffensiv som 

faller på den strategiska luftkrigsledningens lott i nästa 

l.;Tig - om det skulle komma - måste ledas med betyd

ligt större precision och selektivitet än bombningarna un

der det senaste kriget. Man mås te med omsorg utvä lJa, 

identifiera och n1ed precision träffa de olika målslagen 

och varj e mål individuellt om denna del av luftoffcn~ 

sivcn skall berätliga de väldiga offer, som förknippas 

med densamn1a. 
Därtill anser jag atl den inledande luftoffensiven in le 

bara är en uppgift för flygvapnet. Landets totala mili tiirn 

luf tmald utgörs av flygvapnets , flottans och marinkårens 

kombinerade fl~'gslyrkor· Dc ingående delarna komplet

terar varandra och är var för sig betydelsefulla· Var och 
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-en kan och bör i hög bidraga till de andras effektivitet 

-och på så sätt få r man maximal effektivitet av vår to-

tala luftmakt - oc.:h maximal å terbetalning av de dollars , 

som investerats i den miJilära styrkan i luften · 

Det har förekommit allvarliga skiljaktigheter m ellan 

försvarsgrenarna beträffande den betydelse som den så 

k allade strategiska bombningen bör tillmätas i den stra

tegiska luftkrigföringen· Dessa meningsskilj ak tighctcr 

har varit en källa till oro för många myndigheter· Det 

var faktiskt dessa bekymmer som föranledd e upprä ttan

det av \Veapons Systems Evaluatian Group· 

Två vilala frågor måste b esvaras innan man kan be

döma effekten av en strategisk luftoffensiv med eller 

utan a tombomber· För det första, vilka är utsikterna 

att lyckligt konm1a fram och fälla bomberna? För det 

andra: om man lyckas därmed, hur kanuner det att inver

ka på fiendens krigsansträngning, den fysiska i fråga om 

skadcgörebe och den psykiska i fråga om vilj a att fort

sätta kriget? 

Mr Foncslal begärde i oktober 1948 av Joint Chiefs 

of Staff ett svar på dessa frågor · Senare gjorde Mr Johns

son samma förfrågan. 

Joint Chicfs of Staff vidtog två åtgärder för att kunna 

besvara frågorna, vilka åtgärder jag livligt tillstyrkte· 

Den första å tgärden r esulterade i att försvarsmi

n istern tills a t te den tidigare nämnda vVeapons Systems 

Evaluatian Group- Den mest angelägna frågan, som den

na kommitte fick i uppdrag alt besvara, var att bedöma 

m öjligheterna för en luftoffensiv att nå fram till vissa 

utvalda fientliga mål - Man är för närvarande sysselsalt 

m ed denna fråga, som givits högsta prioritet· Den andra 

å tgärden var atl i oklobcr 19-!8 tillsätta en hö crt hsali-
"' 

fic erad kommilte, som skulle bedöma resultaten av en 

bombning· Som grund för bedömandet angavs att ett 

atombombanfall skulle nå fram hundraprocentigt och 

bomberna fällas planenligt. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 6 
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Denna andra kommitte avgav den 12 maj 19-19 sin 
rapport, som var enhällig: denna vidarebefordrades a v 
Joint Chiefs of Staff till försvarsministern den 28 juli 1940. 
Av klart insedda skäl kan jag ej beröra innehållet i rap
porten utan endast konstatera att jag helt och fullt delar 
kommittens uppfatning. J ag anser att dess värdering av 
dc resultat, som kan nås genom en atombomboffcnsiv, är 
så rimlig som man kan begära med hänsyn till de många 
okända faktorer man har att röra sig med. 

Herr Ordförande, svaren på dc frågor som framställts 
till dessa två kommitteer innesluter i sig Förenta Stater
nas framtida säkerhet J ag är fullt medveten om mitt 
ansvar som ledamot av Joint Chicfs of Staff, när det gäl
ler att bestämma hur dessa vapen bäst bör utnyttjas, och 
de två nämnda undersökningarna ger problemets kärna· 

Vad bombplan av typ B 36 beträffar, borde anskaff
ningen snarare följa än föregå resultaten av undersök
ningarna· Flottan har inte gjort några invändningar mot 
att utveckla B 36 i den mån dess värde som vapen kan 
utrönas genom. sådana undersökningar son1 jag beskrivit· 
Det är emellertid ologiskt, skadligt och farligt alt utan 
prövning direkt övergå till massproduktion i sådan skala 
att armen och flottan svällfödes, oeh den strategiska upp
fattningen stelnar kring ett osäkert vapen. 

En balanserad flotta. 

Den tekniska termen »herravälde till SJOSS» används 
ofta för att i stora drav ange flottans uppgift. översa~t 

till lekmäns språk kan situationen betecknas med frågan: 
»Varför behöver vi en stark flotta när varj c tänkbar fien
de saknar en sådan?>> J ag ser frågan i tidningarna, men 
vad värre är, jag hör den gång på gång under samman
träden i försvarsdepartementet. Följ den har blivit, att 
det pågår en ständig kampanj för att förvisa flottan till 
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k onvoj- och ubå tsjaktverksamhet, cflcrsom en sannolik 
fi ende endast har obetydliga sjöstridskrafter. 

Denna kampanj beror på bristande förståelse för sjö
stridskrafternas uppgifter och vad dc är i stånd att göra 
och p å den felaktiga principen om luftmaktens förmåga 
till allt. Uppriktiga men ocrfarna människor, militärer 
och civila, sprider dessa osunda argument- Flottor har 
aldrig någonsin i historien slagits med varandra av andra 
skäl än att vinna herravälde till sjöss - inte som ett mål 
i och för sig, utan för att den egna nationen skall kunna 
påtrycka fiend en sin vilja. 

I alla tider har sjöstridskr afterna -- vare sia dc va-o 

r it romerska triremer eller moderna operationsgrupper -
utnyttj ats för att föra kriget över till fiendens hemland· 

Under mer än 130 år har vårt land icke invaderats
Nä r krig har påtvingals oss, har vi kunnat för a över stri
den till fienden ·- och slå honom plt hans egen mark· 
Om vi skall kunna fortsälla härmed, måste vi kunna k asta 
in våra väpnade styrkor, när och var d c erfordras· Så 
länge haven är dc färdvägar på vilka personal och ma-
teria] måste fraktas, när det gäller slora mängder, kom
mer flottan att utgöra del förnämsta instrumentet härför. 
Sedan risken för sammandrabbningar till sjöss eliminerats 
och fiendens flotta decimerats, har behovet av en stark 
flotla ingalunda minskat. Jag upprepar att flottans hu
vud uppgift under kria är att utöva kri11smaktcns ständioa 

~J ~ ~ 

och obevekliga tryck mot fiendens hemland. Ett sådant 
tryck utövades vid Okinawa , där llmgt efter det att den 
japanska flottan i det närmaste utplånats, det för att 
segra var nödvändigt att sätta in den största flotta av 
örlogsfartyg, som varit samlad i historisk tid· 

Flottan måste i fredstid vara organ iserad som en ba
lanserad offensiv slyrka· Endast då kan den verka aY
skräckande och, om kriget skulle komma, trygga vår mo
bilisering· 



Som jag alllså framhållit är de t flottans uppgift a tt 

skjuta fram våra väpnade styrkor på andra sidan havcll 

och följ akUigen a lt hålla krige t borta från vårt eget land . 

E lt av dc största hindren för vår förmåga att lyckas där

med är det moderna fientliga ubå tsvapnet. Ett ubå ts

krig r iktas, naturligt n og, i förs ta h and m.o t sjövägarna 

och överval ten ss lyrkorn as rörclscfrih c t. 

Fiendens ubå tskrig under första och andra världskri

get krävde, som utskottet väl känner till, ofantliga offer 

av våra industriella och militära resurser och var farlig t 

nära att besegra oss . 

Å andra siclan var det våra ubåta r, som förstörd e 

b~).~ 7o av elen japanska h andelsflottan och avstängde J a

pan från alla sjöförbindelscr. Enligt japanska vittnes

mål cfler kriget var ubåtarna och flygminfällningen clc 

främsta orsakerna till att J apans industriella och mil i lär ~l 

kraft blev så reducerad. I själva verket ledde delta till 

fredstrevare månader innan a tombomben fäHcles mo l 

Hiroshima. 

En eventuell fiende n1.ed ett starkt ubåtsvapen vid 

krigets hörjan och med ti.llräcklig industriell kapacile t 

och förmåga a lt ersättningsbygga i stort anlal skulle 

kunna helt omintetgöra vår förmåga att kasta fram våra 

väpnade s tyrkor över havcl, om vi inte har medel a lt be

kämpa ubåtarna med. 

För a lt effektivt n edkämpa f n förefin tliga ubåtsty

per måste vi ha vapen och möjlighet att u tför a följande : 

1) Ubåten måste lokaliseras och anfallas med bom

ber och andra luftburna stridsmedel i baserna, på varven 

i övningsområden. H~irför krävs oundgängligen snabba 

operationsgrupp er av hangarfartyg med precisionsstört

Lomhare. 

2) Yi m[lsie kunna lägga minor fr{m övervallensfar 

tyg, ubåtar och flygplan i områd n, som fientliga ubåtar 

måste passera. 
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3) Yi mc'lste ha nålsjagare fö r alllokali sera och ned

kämpa fientliga ubåtar till havs. 

4) Utvecklingen av medelsnabba snorkcl-ubåtar ökar 

betydelsen av b evakni ngs- och spaningsflygplan för lo

kalisering av fientliga ubåtar, och för att biträda vid de

ras förstöring. A v detta skäl är den påtänkta nedskär

ningen av spaningsflottilj erna icke godlngbar. 

5) Yåra egna ubåtar spelar en vik tig roll i bekämp

ningen av ubåtarna. I vissa lägen är dc särskilt lämpliga 

för denna uppgift. 

6) Utbildningen i ubå tsjakt bestämmes i hög grad 

av antalet och dugligheten hos dc ubåtar som slår till 

fartygens och flygplanens förfogande för denna utbild

ning. Vår flottas förmåga alt avvärja clt fientligt ubåts

hot i krig är direkt beroende av hur verklighetstrogen öv

ning den får i fredstid. Detta fastställer ett visst bestämt 

b ehov av moderna ubåtar för att tillgodose kravet på mål

fartyg. En fortgående nedskärning av antalet ubåtar kan 

inte försvaras mot bakgrunden av dessa fakta. 

7) Förutom dessa offcnsi,'a motmedel m åste vi h a 

övervattensfartyg för konvojering, utrustade med de mo

dernaste lokaliserings- och stridsmedel och unders tödd a 

av fartygsbaserat flyg, luftskepp och helikoptrar. 

Flygplanet har väsentligt förändrat krigföringen. I 

likhet med andra vapen har det emellertid icke ändrat 

huvudprinciperna och krigsmålen. Att nedkämpa slyr

kor är fortfarande krigets främsta mål. Luftmakt är icke 

ett mål i och för sig. 

Utskollet har åhört utförliga vittnesmål om olika ty

per aY stridsflygplan och deras uppgifter i strategisk och 

taktisk luflkrigföring. Xi har hört, att bombflygplanet 

icke behärskar sitt element, alt det icke. behärskar luflen; 

att skapa herravälde är j aktflygplanets uppgift. Likas fl. 

b ehärskar inte bomhen marken - det är landstridskraf

ternas uppgift. Slutligcn kan varken jaktflygel elle r 
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marks tridskrafterna nå slagfällen pi:t andra sidan haven 
i avgörande antal ulan tillräckliga sjöstridskrafter. 

Marinflygels och hangarfartygels utveclding under ti
den mellan första och andra världskrigen har försett 
våra väpnade styrkor med ett stridsmedel med väsentligt 
ökad rörlighet, räckvidd och slagkraft. 

Hangarfartygsförband i operationsgrupper har gett 
oss möjlighet a lt använda ett vapen både mot sjö- och 
landmåL Dc utgjorde kraftstöten vid vår afrikainvasion. 
Dc var en avgörande faktor uneler hela kriget med Japan. 

Hangarfartygsförbandens operationer bar genom att 
tillämpa principen rörlighet och övenaskning vid uppre
])aclc tillfällen ådagalagt sin förmåga att samla en styrka 
j luften och att sätta in denna mot vi lken önskvärd punkt 
som helst i ett sådant antal alt försvaret kunnat över
flyglas. Ingen annan försvarsgren och ingen annan na
tion äger denna förmåga i samma grad. 

Yi ha fortfarande monopol på del. Yi måste fort
sälla våra :mstr~ingningar att utnyttja d e tta enastående 
medel att kasta fram våra väpnade styrkor. Yi måste 
vidmakthålla denna slagkraft och föra utvecklingen fram
åt. Vi har ett försprång på mer än ett kvartssekel fram
för varje eventuell fiende . Låt oss inte förstöra det, vil
seledda av falska doktriner, av en osund uppfnttning orn 
kriget. Det skulle vara oförlåtligt. 

Läget är emellertid sådant, atl delta den moderna 
krigföringens verksammaste stridsmedel rönt så liten för
ståelse hos dc andra försvarsgrenarna, att flygvapnet pro
pagerat för dess fullständiga försvinnande, medan armen 
föreslagit en allvarlig nedskärning. 

En annan enaslående utveckling :w den moderna krig
föringen är framstegen på amfibiekrigföringens omxå de. 
Denna fonn av krigföring i Förenta staternas krigsmald 
grundlades och utvecklades av marinkåren och flottan 
uneler tiden efter första världskriget. Den prövades och 
utvecklades vid ,·arjc landstigning under andra världskri-
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g et. Det är en uteslutande sjömilitär u tvcckli1:g, skap~.d 
av behovet a tt utnytlja sjömakten i alla dess former foe 
.att flytta fram armen, flyget och marinsoldaterna över 
sj ön och landsätta dem på fiendens mark. 

Amfibieoperationer kräver det yttersta av samarbete. 
D e äro »lagoperationer», där inte endast flottans alla far
tygstyper ulan även slöttrupperna nlCd sina vapen och 
si n teknil<:. konuncr till användning. 

Därutöver måste många högt specialiserade enheter 
sättas in, såsom grupper för röjning av undervattenshin
-der, snabbgående minsvepare, eldledningspatruller för 
luftvärn och artiller iunderstöd, sambanelsgrupper och 
m ycket annat. 

Amfibiekrigföringens utveckling har frambragt dc 
många specialtyper av större och mindre fartyg, som nu 
är så vanliga vid dessa operationer. På alla har man 
tillämpat d e lärdomar som vunnits i strid, och de är 
k onstruerade att sätta i land folk och materiel för att kom
m a fienden in på livet p å det mest effektiva sättet. 

Det s töd, som lämnas anfallet genom koncentrerad 
artillerield och raketer fdn örlogsfartyg samt flyganfall 
m ed bomber och raketer har fulländats därhän att intet 
amfibieförelag under andra världskriget slogs tillbak.a. 

Vi hade i själva verket en sådan framgång att l de 
sista amfibieoperationerna under kriget japanerna hellre 
valde att gräva ner sig l å ngt bakom strandområdet än 
alt försvara själva stranden. 

Kongressen har erkänt den erfarenhet och övning som 
marinkår en fått i amfibiekrigföring och har i överens
s tämmelse dänned i lag ålaft marinkåren utvecklingen i 
vad avser landsällningsstyrkor, taktik, teknik och utrust
ning. Genom Key \V est-överenskommelsen har delta upp
drag ytterligare preciserats genom att flottan ålagts an
svaret för samövningar i amfibiekrigföring och för till
handahållande av sådana sjöstridskrafter som äro nöd
vändiga för kombinerade amfibieoperationer. 
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I en rätt aYvägd flotta måste ingå avsevärda kombi
nerade marink årsstridskrafter inkluderande flyg för tak
tiskt understöd. Häriacnom erh å ller en SJ. östvrkcchcf ini-'"' . 
tiativ och rörlighet i sina operationer på elt sält, som han 
annars icke kan uppnå. Han kan ta fram skjutna baser 
som erfordras för stridens fullföljande, eller, om läget 
så fordrar äga tillräckliga försvarsmedel för att hålla re
dan tagna baser. 

Behovet av en med flatlan samverkande marinkårs
styrka har erkänts av kongressen . 19-17 å r s Ya li on al Se
curity Act har angiYit marinkårens främsta uppgift vara 
atl uppsätla en sådan styrka. 

Tidigare under dessa förhör har ifrågasatts, om inte 
försök pågår att beröva marinkåren dess uppgifter i am
fibickrigföringcn. D et har också verkligen framlagls för
slag i den vägen, men jag är övertygad om att utskollct 
väl vet, att dessa marinkårens uppgifter icke kan från
lagas den eller överföras på någon annan utan utskottets 
gillande i enlighet med bestämmelserna i National Se
cm·ity Act. 

Hur samordningen verkar. 

Jag har, som Ki torde erinra Er, tidigare sagt alt 
fiollan stöder samordningen såsom den i lag fastslagits 
och såsom princip och ide. Jag har vidai·e förklarat att 
vi i flottan inte vill ödelägga 'samarbetet, som vi hlivil 
beskyllda för att göra. Slulligen har jag påstått, all sam
ordningens principer och mål inte förverkligats, därför 
atl fiollan icke medgivils full likslällighet. 

Dessa konstateranden leder till frågan: 

»Y ad är det ifråga om samordningen som förorsakar 
dc allvarliga svårigheter, som vi i stor utsträckning sys
selsall oss med under dessa utdragna undersökningar?» 
Jag anser det lämpligt att först kortfalla t sammanfatta 
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några av dc viktigaste punkter na i },'"alional Sccurity Act. 
En granskning av d etta dokument v isar, atl d e t var kon

gr essens mening: 
1. att fasts tä lla civil k ontroll över dc militära depar-

tem.cntcn, 
2. alt åstadkomma ett effek livt samarbete mellan 

Iant-, sjö- och flygstridskrafterna, 
3. all fastställa att inom flottan skulle rymmas ma

rinens flygslridskrafter och marinkåren samt att tillför
säkra marinkåren vissa uppgifter ifråga om. amfib iekrig

förin g och taktisk luftkrigföring, 
Ll. all icke m edgiva något slag av sammanslagning 

(mcr gcr), 
5. all förhindra tillsättandet av en gemensam stab 

för krigsmakten, 
G. alt förhindra tillsättande l av en högsta försvars-

chef (single Chief of Staff) samt 
7. att sridskrafterna strategiskt men inte takliskl 

skulle ledas av Join t Chiefs of Slaff. 
Jag tror det är lämpligasl, alt jag utan att längre 

teoretisera anför några särskilda exempel på det in.:tde
kvata eller felakt iga sätt på vilket den s tadgade samord

ningen utvecklats. 
Ni har hört vittnesmål angående det sätt pft vilket 

ytterligare anskaffning av B 3() :or kom till stånd i j a
nuari och april detta år. Det innebar i korthet, att i .i a
nuari ytterligare B 3G:or inköptes utan att flolian blev 
r ådfrågad. Vi tror också att det gjordes utan försvars
ministerns hörande. Vi i flottan fick, såsom ni har hörl , 
veta det genom tidningar. Själv var jag av den uppfatt
ningen, alt flygvapnet planerade inskränkningar i B 3G-

p rogrammet. 
I april innevarande år beställdes ännu flera B 36 :or. 

Vid det tillfället gjorde Joint Chiefs of Staff en »anteck
ning» om flygvapnets avsikt att anskaffa flera plan. Hu
ruvida denna anteckning om avsikten var att anse som 
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clt gillande spelar här ingen roll. Men ansk affni ngen i 

april framställdes för Join t Chiefs of Staff som en åtgärd 

av högs ta angelägenhetsgrad. Där till försäkrade ch~fcn 
för flygvapnet, alt delta icke innebar någon ändring i de n 

grundläggande strategiska uppfa ttningen. 

Min inställning till frågan i apri l var att gå med p ;1 

flygvapnets förslag, eftersom beställningen ansågs ound

gängligen erforderlig. Jag var vid denna tid f;llt mcd

Yelen om atl dc två tidigare nämnda unelersökn ingarna 

för alt utröna B 36 :ans mili tära värde ännu icke \ad(• 

slutförts. Jag ansåg då och jag anser alltjämt att mitt 

ställningslagande var i samordningens anda. Denna åsik t 

är grundad på den fasta tron, alt vid en samordning så

dan den då var, den största vikt måste tillmätas dc wn

punktcr och förslag, som framläggas av en försvarsg re-ns

chef betrbiffancle vapen som erfordras för ait försvarsare

nen ifråga skall kunna fylla sin uppgift Jag var f~lll 
medveten om atl därest det skulle visa sig att flygvap

net hade fel ifråga om B 36 :an, vi skulle göra en förlus t 

p å grund av att vi måste häva eller ändra kontrakten . 

En sådan förlust skulle icke ha varH utan precedensfall , 

det måste jag. tyvärr säga. Inslällandet av hangarfarty

gcsbygget » Umted States» Inneha r t ex en sådan förlnst. 

Jag måste emellertid säga, att en av de största välsiancl-.,.., 

scrna med samordningen är att det kommer att bli färre 

f~ll av onödiga utgifter enligt »stop and go» principen 

v1d vapenanskaffning. 

Jag skall nu granska clt område som sannolikt är 

mer farligt än något annat när det gäller samordningen, 

nämligen budgeten. 

Dc anslagsäskanden för budgelåret 1950, som nu be

handlas a v kongressen, formulerades och bereddes i en

l.~~hcl med National Security Act; del var första gången 

forsvarsdepartementets budget formulerades och insändes 

på det sättet. Det var också första gången som samman

sättningen av flottans stridskrafter avgjordes genom be

slut och inte genom en i förväg given kostnadsram. D c 
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stridskrafter som flottan för de begärda 1nedlcn kan upp

sätta ger oss en rimlig möj l ighet att klara våra uppgifter; 

de ger oss en rimlig möjl ighet att fylla våra uppgifter 

vid mobilisering -- fast på lång sikt sett dessa styrkor 

behöver ett starkare stöd. 
Redan innan anslagsäskandena för budgelåret 1950 

har fastslällls, ställs emellertid flottan inför nödvändig

heten alt anpassa sig efter vad den beräknas kunna fa en

ligt 1951 års budge t, fastän planerna för denna endast be

finne r sig på ett förberedande stadium. Enligt våra er

far enheter från flera år under den senaste tiden minskas 

våra operativa stridskrafter år från år; endas t genom all 

anpassa sig på det sätt som nämnts, är det möjligt för oss 

att :"tstadkomma de begärda minskningarna med m insia 

olägenhet för verksamheten och inom ramen för tillgäng

liga medel. D e t bör ihågkommas, att de pengar sDm 

gå åt för alt indraga organiserade styrkor innebär en 

d irekt förlust för landets säkerhet till s.iöss. 

Mitt under pågående arbete med planläggning av in

dragningar 1950 blev flottan nyligen beordrad att ytter

ligare minska kostnaderna för budgetåret 1950 med om·· 

kring 350 millioner dollars. Jag kan förstå, att denna åt

gärd föreslogs av beredningsutskottet under försvarsmi

nistern. FJollan blev ej tillfrågad om vilka olägenheter 

en reduktion av denna storleksordning skulle medföra. 

J ag kan därför förmoda att åtg~irden var i stort sett god

tycklig. 
Som jag tidigare sagt, och jag vill understryka det 

nu, så inser vi i flottan att vårl försvar endast är starkt, 

om landets ekonomiska ställning är stark, och på den 

grunden gör vi upp våra planer. Jag fordrar icke, Herr 

Ordförande, att fJollan ständigt skall få en större andel 

än dc andra försvarsgrenarna. Det som är angelägnast 

i enlighet med mobiliseringsplanläggningen måste kom

ma först. J ag är emellertid bekymrad för den fortlöpan

de ökade minskningen av Yttra operativa stridskrafter {u· 

från år. 
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Xär under elt år förhand dras in eller reduceras u n
der d et antal som man disponerade över vid åre ts början, 
blir de erforderliga kosinaderna höga i början för al t 
av la alllcftcrsom inskränkningarna göras. Yarj e opåräk
nad reduktion av en storleksordning som den nu anbe
fallda måslc sålunda tas från vad som disponeras undeJ· 
den sis ta delen av året. Detta ställer särskilt svårlöstt 
operativa och administrativa problem. Det allvarligaste 
är alllså, var rcduklioncrna skall göras m ed hänsyn till 
det begränsade m·valct av sådana områden, som kan kom
ma ifråga. 

::\i har hört åtskilliga uttalanden i frågan, varför hu
VLHldelen av dessa inskränkningar, 203 (av 350) miljoner 
dolla r för alt vara exakt, lades på marinflygeL Detta 
gjordes inte shunpvis, del kan ni vara övertygade om. Be
roende på den sena tidpunkten på året var det enda möj 
liga området för reduktioner av denna storleksordning 
atl minska kontrakterade beställningar. A v dc större all
skaffningsanslagen h ade de för skeppsbyggnad redan re
ducerats med 60 % och de för anskaffning av radarut
rustning för antiubåtskdgföring med 40 7o. Den enda 
återslående större post, som kunde bli föremål för reduk
tion, gällde materialanskaffningar för marinens flyg. 

Den hårda reduktionen hänger ihop med den sena 
lidpunklen för dess ikrnfltriidandc även på ett annat säll. 
Inom kostnadsramen m<'lste rvmmas bctwlande utaifter 

- .J b· , 

för vilka medel inte avsells vid tidpunkten för budgetens 
inlämnande. Bland dessa märks avlöningar till persona
len - omkring 80 milj dollars; avrustning av fartyg och 
flygplan - omkring 35 milj dollars och demobilisering 
- omkring 10 milj dollars. J ag vill påpeka, att bespa
ringarna under innevarande budgetår genom reduktionen 
av civil personal tiH slor del neutraliseras av koslnadc1 
för indragna etablissemang, som måste stängas. 

En annan allvarlig följd av nedskärningen främs t 
inom del marina flygväsendets område är den verka n 
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som den kanuner a l t få under kommande år. Den minsk
nin g i anskaffningsprogrammc t, som har måst göras, kom-
1ner alt resultera i en betydande nedgå ng i ersättnings
byggnaden under d e nästa två eller tre år en. D etta inne
bär cll tillstånd son1 inte k an rättas till genom en senare 
återgång till b ehövliga anslag. 

Yi måste bcl.;:ämpa slöseri, dubbda rbele och fullföl
jande av program, som icke direkt stärker vårt försvar. 
Jag Ltr helt m ed på och understöder på det livligaste alla 
besparingar som kan göras på d essa områden. Men man 
m ås la veta, att besparingarna också verkligen är bespa
r ingar och inte minskningar av försvarspotcntialen. 

Jag förmod ar att Joint Chiefs of Slaff's budgelskom
mi llc, bestående av en representant för varje försvars
gren och en för försvarsm.inisterns kansli, skulle ha ' 'arit 
kom petent att skilj a mellan besparingar och nedskär
ninga r. Yar.i e försvarsgren hade då lanmat på vis~ olägen
heterna med föreslagna anslagsrcduklioner. 

De olika försvarsgrenarnas betydelse och uppgifter 
har fastställts genom ~ational Sccurity Act och Key \Ycst
övcrcnskommclsen. Sistnämnda överenskommelse god
kändes av försvarsministern och presidenten den 21 apri l 
1948. Den är en utvidgning av National Secmily Acl och 
fastställer i detalj dc allmänna och särskilda uppgifter
na för försvarsgrenarna och Joint Chicfs of Staff. Sist
nämnda organ anslöt sig enhälligt till Key-\Yest-övcrcns
kommclsen (now called the Ftmctions Papcr). 

National Sccurity Acl har varil i kraft sedan sep
tember 19-17 och Kcv \Y csl-0vcrenskonnnelsen i 18 måna
der. Denna period. har karakteriserats av s tändiga för
sök att ändra och modifiera dessa bestämmelser. En så·
dan situation kan endast leda till osäkerbet Osäkerhet 
i sin tur gör varje ledningsorganisation ineffektiv. 

Det är klart att ofta ålcrl·onnnandc stora ~i.ndringar 
i försvarsgrenarnas uppgifter endast kan resultera i stän
diga missförstånd och därav följande ineffektivilet och 
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förvining. Endast genom stabilitet i gällande beslämmel

ser för försvarets uppgifter under en rimlig försöksti '[ 

och genom upprikliga ansträngningar från varje försvars

grens sida all följa vad som bestämts och överenskommits 

kan elt system prövas och beslut fallas om förbättringa 1 ' 

Icke desto mindre har det gjorts många försök a U 

hcgr~insa dc uppgifter, som tilldelals flottan och marin 

kåren genom olika tolkning av bestämmelserna, rcducc

r~ng av erforderliga förband och genom att ändra spe

CJella uppgifter till gemensamma sådana. Det är si!!n i

fikativt att dc flesta av dessa försök riktats mot ma~in
flygel och marinktiren m ed dess flyg. 

Dc ständiga försöken att ändra försvars!,Srcnarna s 

uppgifter och den därav rådande osäkerheten är e lt an
nal exempel på felaktig samordning. 

J ag är bestämt övertygad om, att varje försvarsgren 

måste till~Has att under försöksstadiet utveckla de va~cn , 
som ä r nödvändiga för dess förs tahandsuppgifter. I an

nat fall kan man riskera att vapen av stort värde förblir 

outvecklade. Å andra sidan anser jag bestämt, alt icke 

någo~1 försvarsg ren får tillåtas att ensidigt fullfö lj a arbe

tet l1ll .. ansk~ffningsstadi ct. Utan denna inskr~inkning 
skulle sakcrhgen vapen av tvivelaktigt värde anskaffas 

med åtfölj ande förlus ter i arbetskraft och anslag son1 
följd. ~ 

Skcppsbyggnadskonsten kan hiUlas uppe endast ge

nom Dybyggnader. Och vad mera viktigt är: det är ge

n.~lll .. n~'a konstruktioner, som nya instrmnent, system, 
forbattrmgar och användningen av nya vapen utvecklas. 

Des.sa kan t ex fordra ändringar i den grundläggande pla

nermgcn av skrovet och höjden av överbyggnaden. S[l 

for~~rar _t ex nya flygplan fö r lHmgarfa rtyg genomgripan

de andungar av däckels konstruktion, däckshöjden, kata
pulterna, olje- och ammunitionsförråden och den mate
riel som erfordras för flygplanens hanleraJ1(l e. 
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Såsom jag p åpekat har försvarsgrenarnas uppg ifter 

varit föremål för ständiga ändringar, och osäkerhet har 

vari t rådande. Till följd därav är ansvarsfördelningen 

på vapenutvecklingens områ de föremål för ständiga ä nd
ringar och osäkerhet råder. 

Jag tror, att frihet ifråga om utvecklingen under för

söksstadi e t av vilket vapen som helst och genom vi lken 

försvarsgren som helst på d et snabbaste sättet leder tilf 

att vapnet ifråga kanuner till användning för nationens 
försvar. 

Tillvägagångssättet för avbeställningen av bangarfar

tyget »United States» är e tt annat exempel på hur fel

aktigt samordningen kan verka. Det var amiral Mitscher, 

som sent på året 1945 gav oss iden till ett Hush-däckat 

hangarfa rtyg - d v s ett fartyg ulan överbyggnad på 

flygdäck och med andra sådana konstruktionstekniska 

drag som skulle möjliggöra för oss att hantera framlida 
flygp lan . 

Iden upptogs aY fJollan för närmare planering år 

1946. Konstruktionsritningen godkändes av försvarsmi

nistern, sjöministern och av tre ledamöter av Joinl Chiefs 

of Slaff den 28 maj 1948; representanten för flygvapnet 

r eserverade sig. R ilningar och planer hade kanunit så 

långt alt man kunde äska m edel för budge turet 1919. An

slagsäskandena godkändes av utskott och departement, 

och medel beviljad es av kongressen. Tilläggsanslag god

kändes i utkastet till budget för 1950 och föd)ercdclser 

gjordes för alt börja bygget våren 1949. 
Cnder liclen igångsattes en häftig kampanj mot byg

gandet av vad v[n·a belackare kallade ett jällehangarfar

tyg (Supercarrier), Man anklagade oss för att med d etta 

hangarfartyg inkräkta på flygets främsta uppgift, den 

strategiska bombningen. Mina herrar, så var inte fallet, 

vilket klart framkommit under dessa vittnesmål. 
I april 1919 blev J o in t Chief s of Staff tillfrågad om 

ledamöternas individuella åsikt om hangarfarlygsprojek-



let, som då var långt kommet. De olika svaren avgavs 
den 22 apriL Det är ingen hernlighet att general Bradh'y 
tog tillbaka sitt tidigare gillande av projektet. J ag fö t 
min del tillstyrkte byggandet på det kraftigase, och }la
pekade detaljerat dess betydelse för utvecklingen av det 
fartvasbaserade flvoet och sjökrigföringen. General Yan-

":s " "' denberg motsatte sig på nytt förslaget. Som äldste ledn-
mot av Joint Chief of Staff föll det på min lott att u n
derteckna den skrivelse till försvars1ninistern med vilken 
de tre svaren överlämnades. Denna avlämnades till för
svarsministern kl 1020 den 23 april 1!}±9. Fyrtio minul<' r 
senare fick j ag den för pressen avsedda redan s Leneilera
de avskriften av avbeställningsbeslutet 

J ag framhåller än en gång att det tillvägagångssät t 
som följdes vid detta tillfälle icke var i enlighet m ed 
samordningens anda och mening. 

Samordning. 

.Jag upprepar, att jag är för en samordning. Men 
eftersom de l tycks finnas så många olika definitioner på 
och tolkningar av begreppet san1.ordning, så vill j ag ii n 
en gång framhålla min uppfattning, att samordning grun
dar sig på elt samordnande av krafterna. Det bclydn 
icke en sammanslagning, ett uppgående i något annat eller 
ett utplånande. Yidare får med samordning inte först as 
att två försvarsgrenar skall bestämma över den tredje. 
Tills nu har det varit många tillfällen då så varit fallet. 

Fastän det finns en lag som föreskriver att det skall 
finnas marint flyg och en marinkår, och fastän de anclta 
försv arsgrenarna officiellt uttala t, att det skall finnas 111 1-. 

rinflyg och en marinkår, så gör den motsatta åsik ten 
sig gällande vid konferenser i försvarsdepartementet. 0111 
trols lagens bestämmelser att marinflyget och marink fl 
ren skall bibehållas, anslagen stryps åt så alt dessa Y'l

pcnslag inte k an underhållas, eller om flottans samman-
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sållning skall beslämmas genom röstning två mol en utan 
hänsyn till tillgängliga anslag, då kommer marinflygel 
och marinkåren att sältas ur spel precis som om del inte 
fun ni ts någon lag. 

Vid flera tillfällen har armen och flygvapnet icke 
godkänt förslag som från flottans sida framlagts beträf
fande marinflyget och marinkåren. Det är inte meningen 
att ifrågasälla motiven härför, det har snarare berott på 
bris tande kunskap eller erfarenhel beträffande marina 
frågor - eller bådadera. Icke dcslo mindre bildar denna 
ins tä llning ell mönsler som jag ej kan ignorera. 

Den osäkerhet som jag .angivit vara följden av dc 
stä ndiga försöken all ändra försvarsgrenarnas huvudupp
gifter utgör en fara för effektiv planläggning och ad
ministralion. 

Jag kan förstå den åsikten, att det är beklagligt all 
de väsenlliga skiljaktigheter, som f ramkommit undee 
dessa förhör, blivit offenlligt vädrade. Men jag tror att 
det skulle ha vari t oändligt mera beklagligt om dessa syn
punk ter hade förblivit dolda och en falsk känsla av trygg
he t hade tillåtits råda. 

Så är det 
därför att synpunkterna äro så vitala för nationens 

säkerhet; 
därför all en felaktig samordning är skadligare än 

ingen samordning alls; och 
därför alt med vårt styrelsesätt det är folket som till 

sist skall döma regeringsledamöternas sä ll alt styra. 
Såsom jag uppfattal dessa förhör så har dc uppkom

mit genom en anm~1rkning mot höga regeringsledamöters 
sätt att förvalta sina ämbeten. Jag finner denna anmärk
ning ,avskyvärd, och jag är uppriktigt glad åt att den vi
sade sig obefogad. Yid kongressens beslut att undersöka 
denna obefogade anmärkning upprällade utskottet klokl 
nog en promemoria över vad som vid vittnesmålen fram
kom av nationellt intresse. Emedan förhören i huvudsak 
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rörde sig om flygkrigföring, var del blott naturligt at t 
flottan, som genom lag är tilldelad en b etydande roll i 
det militära flygväsendet, anmodades framföra sina syn
punkter. På grund av vår framträdande roll, när de l 
gäller flygkrigföringen, skulle de t varit oansvarigt enli ut 
l 

b 

< emokratiska principer, om. vi inle sagl vår uppriktig,, 
mening. 

J ag har sammanfattat de olika avseenden i vilka för
svarsgrenarna inte följer andemeningen i och syftet med 
samordningen. F ele t ligger inte hos lagen eller dess ·id \· 
utan däri att lagen ännu inte börjat fungera så som kon 
gressen avsåg. 

Vad föreslår då flottan alt man skall göra? 
För det första: Att avvakta rapporten från \Veapons 

Systems Evaluatian Group så all det n1.ililära värdet a\ 
B 36:an kan fastslås . 

För det andra: Att bokstavligen efterleva National Sc
curity Act och Key \Vest-överenskommelsen beträffande 
försvarsgrenarnas ställning och uppgifler. 

För det tredje: Att följa principen att varje försvars -
gren inom ramen Jör sina anslag skall tillåtas planera och 
utveckla sina egna vapen. 

För det f j är de: Att ge flottan tillbörlia rerJresenta tio n . n 
l nyckelbefattningarna inom försvarsdepartementet. 

För det femte: Att begränsa befogenheterna för J oin l 
Chiefs of Staff till vad som särskilt angivits i National Se
curity Act. 

För det sjätte: På samordningens nuvarande stadimn 
måste övervägande hänsyn tagas till de synpunkter som 
varje enskild försvarsgren framför, då det gäller att be
sluta om de stridskrafter, som vapengrenen ifråga erford 
rar för att kunna fylla sina uppgifter. 

Om dessa ,synpunkter blir beaktade så löses därmed 
inte alla våra nationell a säkerhetsproblem. Men därmed 
skulle vi skaffa oss en plattform som skulle möjligaörn 
för oss att gemensamt nalkas de allvarliga nationellan sä-
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kerhebproblemen . Vi måste gripa oss an dessa problem, 
ty i deras lösning ligger livet, friheten och lyckan -- icke 
blott för detta stora land utan för hela världen. Tiden 
är inne nu! 

Jag gör mig till tolk för hela fiollan när jag säger, 
att vi inte blott hoppas ulan upprikligt tror, att detta lill
fälle, som givils floltan att framlägga våra synpunkler 
m å leda till en klarare förståelse för samordningen och 
därefter till ett snart förverkligande av dess sanna m ål. 
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Vandringspris för tävling i torpedskjutning 

mellan jagare. 

A v Kaplen G. Cel:;ing. 

I mt111ga tjänstegrenar ombord finnes av olika myn
digheter eller enskilda personer tävlingspriser uppsatta 
i avsikt att stimulera utvcc,klingcn inom respektive 
tjänstegrenar. 

Det mest kända av dessa priser torde vara H. M. Ko
nungens vandringspris i artilleriskjutning med msv ar
tilleri, A/B Bofors vandringspris i artilleriskjutning med 
msv art samt CKF:s pris i luflvärnskjutning med msv ar l. 
Samtliga dessa tre priser ha mycket högt anseende och 
tävlingarna om desamma omfattas med livligt intresse 
ombord och ges stor publicitet i pressen. Härigenom l1a 
dc i hög grad stimulerat in tresset hos all artilleripersonal 
såväl ombord som iland på varv och tillverkare för a ll 
dels materielen vid skjutningen är i högsta trim , dels al t 
utbildningen är i toppklass. 

En på grund av materielhaveri misslyckad tävlings
skjutning utlöser inom den art. tekniska världen en y t
terst livlig aktivitet för att omedelbart eliminera felanled 
ningar och åstadkomma förbättringar. För utomståend e 
torde det icke vara känt i hur kolossall hög grad förb e
redelserna för dessa skjutningar sätta sin prägel på fa r
tygstjänsten, veckor i förväg. 

På artillerihåll anses dessa tävlingar utgöra en myc
ket värdefull kontroll-, erfarenhets- och utvecklingsdri
vande källa. 
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Vända vi oss till det andra huvudvapnet ombord -
torpeden - - ett vapen, vars betydelse de sista 20 åren 
i alla flottplaner, ansetts vara så pass hög att det hell 
satt sin prägel på den lätta flottan - så finns där (med 
undantag av de rent individuella vid torpedskolorna ut
delade torpedmedalj erna) inga motsvarande priser. 

Jag vill icke direkt påstå att det skulle vara denna 
br ist som gjort att intresset för torpeden ombord är relativt 
ringa, anledningen torde även vara att den taktiska ut
vecklingen ställer allt större och större krav på torpeder
na, krav som ännu väntar på sin lösning. Men ett pris 
av högt värde för en i stor stil upplagd torpedskjutnings
tävling omkring vilken en viss publicitet kan uppläggas 
torde utan tvekan i hög grad öka intresset för detta vapen 
och även tvinga till ökad kunskap om detsamma. F n 
torde nämligen endast den rent torpedtekniska persona
len äga nöjaktig kunskap om torpeden, de flesta mubord 
tjänstgörande torpedofficerare liksom fartygschefer, sy
n es mig veta mindre om sin torped än vad en AO och FC 
vet om sitt artilleri (även om de ej är o tekniker eller 
ar tillerister). 

Ett pris för torpedskjutning mellan jagare skulle en
ligt min åsikt stimulera följande instanser: 

1. Fartyget, och där i första hand torpedofficeren 
och honom underställd personal så att dels materielen 
såväl torpeder, tuber som sikten och eldledningsordningen 
äro i högsta trim, dels initiativ tages till förbättringar 
av såvä l materiel som utbildningssystem. 

I andra hand konuner FC, som äger att på rätt sätl 
framföra fartyget till rätt plats och där utföra för skjut
ningens underlättande rätta manövrar. 

I tredje hand kanuner stridsledningen som skall gi
va rätta upplysningar till såväl FC som TO. 

En misslyckad tävlingsskjutning (beroende på fel hos 
nyssnämnda faktorer) torde ej kunna avfärdas lika lätt 
som en ordinär stridsmässig skjutning, med en enkel an
teckning i protokollet. 
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2. Varven~ lurpcd~cklioncr, o~h där fr~\msl inskjnl
n i ngsledarna. 

Med slörsta sannolikhet kommer endast dc bästa lor
pedcma alt ullämnas oc.:h inskjutningsledarnas krav p i\ 
förbä llradc djup- och framförallt sidabanor konnner aU 
ökas. Såväl fartyg som inskjutningsledare kommer al l 
kräva rakare banor. Toleransen i sida torde med största 
sannolikhet bli tvungen att minskas med minst hälften , 
härigenom tvingande till bättre sidastyrningsanordningar 
n1 In. 

För att inte underhållskostnaderna av dessa skäl sko
Ja bli för stora måste förbättrade underhålls-, översyns
o~h inskjutningsmetoder framskapas. 

Vad skulle t ex torpedsektionen i Karlskrona säga om 
Karlskronajagaren med karlskronatorpeder förlorade täv
lingen på grund av ett cldlcdningsfel, en felaktig torped
bana eller liknande materidhaveri för vilket ö VK år 
ansvarigt. 

3. CTV, framförallt därigenom att representanter 
d ~irifrflll få följa fartygen till sjöss och se sina vapen i 
bruk under verkliga förhållanden samt höra den sjö
gående personalens åsik ter och tips , vilket s tundom torde 
vara nog så värdefullt, varjämte varvens erfarenheter i 
flera fall ~\ven äro tilh\mpbara på CTV. 

Så länge CTV ej h ar någon konkurrens torde clt dy
likt pris vara enda möjligheten alt frivilligt och ulan ma
dnförvaltningcns piska, stimulera CTV alt bidraga till tor
pedernas utveckling. 

Tävlingen bör hava formen av ren kontroll av ul
bildningcns o~h materielens ståndpunkt och dess resultat , 
alltså enbart vara beroende av personalens rätta hanlc
nmdc av fartyg, instrument och torpeder samt materie
lens rätta funktion vid torpedanfall uneler omständighe
ter, som li lma dc verkliga så mycket som möjligt ulan all 
turen eller ulomstf1cnde å tgä rder tillåtas inverka. 
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Skj ulnlngen bör därför göras fartygsvis mol ett med 
kons lant kurs och fart gående mål (samma förenkling av 
problemet som artilleriskjutningarna mot målmed 5 knop 
på r ak kurs). Utgångsläge utom radarporte. Salvskjul
ning med förslagsvis 4 lm·peder på 80- 100 hm (dock ej 
övers ligande opt iska sikten). Skjulandc fartyg 30 knop 
och målfart över 20 knop en l. FC bestämmande. Med 
hänsyn lill svårigheterna all bedöma träffresultat under 
mörker bö r skjutningen äga rum under dagen. Samtliga 
deltagare sk.i u ta samma el ag. Som vinnare koras den 
som har dc flesta träffen. Yid lika träffantal (eller saml
liga bom) r~U-cnas torpeder som ligga målet närmast, dock 
att torpeder bortom300m från målcl ej medräknas. Flyg
fotografering av fältet torde underlä l la bedömning av 
träffresultale l. 

För all ge tävlingen den stimulerande inverkan som 
avses, måste tävlingen framförallt givas så stor publicilet 
som sekretessen medgiver, varjämte värdiga priser böra 
uppsä llas. Till publicitet räknar jag då ej endast för
handsmeddelanden och referat i pressen, utan framförall L 
att alla landmyndigheter som har med lorpecl alt göra 
inbjudes all med representanter följa tävlingarna. 

Priset bör utgöras av cll vandringspris av högt vär
de med miniatyrer till FC och TO. 

Frågan om vem som skall uppsliilla priset kan disku
teras. Ett kungligt pris har givetvis s lörsta värdet och 
är därigenom önskvärt. Emellertid torde det måhända 
ligga närmare till hands att tillverkaren av torpederna 
(CTV) salte upp priset (om clella låter sig göra av en 
statlig industri). 

Med rätt skäll publicite t tord e elt av CTV uppsatt 
pris även utgöra en reklam, som kanske även för ett stat
li gt verk vore värdefull. 




