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1. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen förbindelseväsende för å1· 1955 ledamoten Sjöblom med ledamoten
Lundvall som suppleant.
2. Höll ledamoten Broms inträdesanförande jämlikt stadgarna § ;31 över ämnet: "Sjöartilleriets tekniska personal.
Några synpunkter och reflexioner".
3. Föredrog ledamoten Lindahl årsberättelse i vetenskapsgrenen förbindelseväsende för år Hl5l utarbetad av
led~unotcn N orström.
Karlskrona den 2 februari 1955.
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torpedvä sende för år 1953-1 954.
Av

Iedamot('n TOH öDMAJ'\,

Den konvention ella ångtorpede ns förnyelse.
Med den konvention ella ängtorpede n förstås i de~ta ~am
hang den propellerd rivna torpeden, vars maskmen ut~:~~s av en kolvmaski n eller en turbin. Drivgasern a al.~tras
här i en ängappara t genom förbrännin g ~v. fly~~nde_ ~ranslc
med ekvivalent mängd syre under samtidig forångnmg av
en bestämd kvantitet vatten, v~rig~non~ ~asernas tei~~~~~
tur begränsas till den för maskmene t hll~_tna. De~1 f01 fmbriinningen erforderlig a mängden sr.rgas forvaras 1 f~rm av
kom rimerad luft i torpedens luftkarL I den konventionell~
~mgt~rpeden blir alltid luftkärlet tungt oeh sk~·ymmandc I
föi~hållande till bränsle- och :vattenbeh ållarua, .. aven om del
konstruera s av bästa tänkbara material. Luftkarlet koD?-~ncr
att taga en stor del av den totala torpedvrkt en
l ;· f".
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or a llt'd
1
.
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t
·h
i anspråk. Man finner, :att för en v1ss
ti 11 ( ~ame er .. oc
längd bestämd torpedtyp, luftkärlet får en v!ss ~e~tam_d
storlek. Den kvantitet luft, som kan pum1~as m dan, blH
bestämman de för den alstrade volymen dnvgaser och alltså för torpedens prestanda.
.
De drivgaser, som un.?er utveckling _av meka~uskt. arbct~
passerar maskinen, utgores huvuds;akh g;n av ~... olsyra, vat
tenånga och kväve. Kolsyran och vatte?~ngan ar produkt;,r
från förbrännin gen och förångning en 1 a!l~appara~~n. Kv~l
vet söm är en indifferent gas, kommer fran luft~arl~t o~h
pa;serar ängappara ten utan att förändras annat an hll sin
volym genom temperatur höjningen. Denna gas upptar emellertid 4/ 5 av luftkärlsvo lymen och alltså även e~ stm: d_(?
av den totala torpedvoly men under det att de. forv~~·mg~t
vikler och kärlvolyme r, som anko1~11er på sy~_et, ln~ns~<.
och vattnet, är jämförelse vis o_betydh~a. Då kv_avets. b1dr c:~1
till torpedens framdrivni ng eJ står 1 pr?porhon till ~e·:·
vikts- och utrymmesb ehov är det sy~!lcrl~~el?: oekononu!'l·.~
att medföra kväve i en torped. Det ar darfor av utmnm
.

dentligt stor betydelse, om luften kunde ersättas med andra
syrerikare medel.
Det är givet, att man med största energi bearbetat detta
sedan länge kända problem i olika mariner. Man har angripit problemet efter två ;vitt skilda linjer; den ena går
ut på att anrika luften i luftkärlet på syre eller helt utbyta luften mot syre, den andra på att åstadkomm a drivgaser genom användand e av s k kemiska drivmedel.
En tillfredsslä llande lösning har ej varit lätt att fii fram.
Det har ägnats decennier åt försök och experimen t i olika
riktningar. Den syrgasdriv na torpeden presentera des under
undra världskrig et först av japanerna. Tillförlitlig a torperler med kemiska drivmedel har frambringa ts först på senare år. '
1
Man torde utan överdrift kunna säga, att införandet av
de nya drivmedlen innebär det mest. intressanta och epokgörande steget i utveckling en av den konvention ella ängtorpeden.

Syrgastorp eder.
Metoden att anrika luften i luftkärlet på syrgas och därigenom vinna ökade prestanda är en för konstruktö ren nära
till hands liggande problemlös ning. Emellertid finner man
snart, att konstrukti onselemen t i torpeden, som fungerar
oklanderlig t vid användnin g av luft, icke är lämpliga för·
syrgas eller ens syreanrikn ing. Huvudorsa ken härtill är
syrets stora benägenhe t att snabbt reagera med organiska
ämnen, t ex smörjoljor na i maskinerie t. Reaktionen sker
ofta explosions artat, då den komprime rade gasen kommer
i kontakt med oljor eller packningar . Experimen t med
ifrågavara nde processer har med varierande framgång utförts bl a i Storbritann ien, USA och J apan.
Som exempel på svårighetsg raden av dylika problem kan
nämnas försöken i amerikans ka flottan (USN) att finna nya
drivmedel för torpeder. Man hade redan år 1915 satt igång
med de första trevande undersökn ingarna av vissa exotermiska föreningar s lämplighet för torpeddrift . Försöken utfördes av vVestingho use Co på uppdrag av USN. Efter en
del lovande resultat inköptes patenten av Bureau of Ordnance, som emellertid efter några .år övergav de kemiska
drivmedlen till förmån för syrgas. De första försöken hade
lovat gott, ~nen när det första torpe.dskot tet sköts i NewPort i slutet av år 1931, trädde svårighete rna i dagen. Ma-
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skineri et brann upp och en stor del av torped en i övrigt
förstör des. Man var dock ej efter detta baksla g beredd att
ge upp försöke n, utan tog upp frågan om val av drivme del
Lill förnya d ompröv ning. Efter ytterlig are en _del nedsl:l. ende försök med syrgas kom man dock fram hll den ,~lut
satsen, att syrgas var mindre lämpli gt för torpeddr~fU).
I J apan utförde s försök under åren 1928- 1933, v_~lka resultera de i att man först konstr uerade en torped for syreanrika d luft och därefte r en ren syrgast orped. För att eliminera explos ionsris kerna angrep s proble met radika lt och
ulan förutfa ttade mening ar beträff ande detalje rnas utform ning. Resulta tet blev två torpedt yper, som var färdiga för
använd ning under andra världsk riget. Den cua gjorde en fart
av c:a 49 knop på en distans av 5 250 m, den andra gjorde
samma fart på en distans av 20 000 m (torped ens diamet er
var större än 53 cm).
Teknis kt sett vr1r utveck lingen av ,t orpedv apnet i Japan
överläg set genom föret Emelle rtid var trots detta riskern a
ry of
med syrgasd riften ej helt elimine rade. I sin "Histo
3)
anför
II"
war
world
United States naval operati ons in
S. E. Moriso n följ ande:
"Omso rgsfull a försikt ighetsm ått måste vidtaga s
under arbetet med de syrgasf yllda torped erna, me11
deras överläg senhet uppväg de riskern a. Jag var
emelle rtid glad över att kunna konsta tera, att den
japans ka torped en inte vae 100 % perf~kt. ~en
som träffad e aktern på den kryssar e, på VIlken Jag
tjänstg jorde, och hängde fast där åtskilli ga minute r
utan att explod era, blev föremå l för vår specielln.
tacksam het''.
Trots alt man efter Japans kapitul ation haft tillgång till
konslru ktionsr ilniuga r, beräkn ingar· och kompl etta torped er.
s<-l att alla detalje rs utform ning och funktio n varit funt
uppenb ara, har den rena syrgas driften icke slagit igen0111.
:Man har ansett, att de vinster som kan erhålla s blir alltför
dyrköp ta.
Det synes som om det trånga utrymm et i torped en ej
medge r använt iandet av konstru ktionsm etoder som helt e1iminera riskern a med syrgase ns stora reaktio nsbenä genhel
med organi ska ämnen . Även om bättre torped er än de ja··
panska framst ällas torde det bli nödvän digt att för deras
klargö ring och hanter ing i övrigt lutn~ttja specåa luthild nt
folk, vilket är en avgjord nackde l.

Ivrped er för "I,:emiska drivme del".
Vissa and<a rika syrebä rare, s k kemisk a drivme del hctr
emelle rtid som ovan nämnts visat sig använd bara för' torpeddrif t. Torped er har också konstr uerats för dessa drivmcdel och de~·as prestan da motsva rar vad som Jmn uppnås
med syrgas dnft. De är emelle rtid mindre riskabl a att hantera. Olika ?rivme del av denna katego ri har prövats . Det
mest fr~mtradande av dessa är den högkon centrer ade vätesupero xiden.
Vätes:u peroxid en är en exoterm isk förenin g, som bl a
under: mverk an av katalys atorer kan bringas att sönder falla 1 vatten och syre. Den framst älles komme rsiellt i 3 %-ig
och c:a 30%-ig lösning och använd es i första fallet som
desinfe ktionsm edel och i andra fallet företrä desvis för blekningsä ndamå l inom textilin dustrie n.
Vätesu peroxid en kan relativ t lätt koncen treras till nårrot
ö_~'er 90 % .. Det vid sönder fallet frigjor da värmet upptas "'av
sonder delnmg sprodn kterna, vatten och syre. Vid en lwncen tration av 35 % är den frigjor da Värme mänad en så stor att
större ~leleJ?: av vattnet överfö res till ånga. ''id 85 % koncentrah on overgå r allt vatten i ångfor m och ångan överhc1.Las till c:a GOOo C.
"De__flesta äm~1en verkar mer eller mindre katalys erande
pa va~esuperox1d. Hög temper atur ökar reaktio nshasti gheten. VId temper aturer över 1000 C kan sönder fallet bli explosion sartat.
Som regel verkar föroren ingar, t ex smuts och rost, starkt
~~talys~rande. 'lid ett fortgåe nde sönder fall på grund av
fororen mgar kan temper aturste gringe n åstadk omma ett accelerer at förlopp , som till slut resulte n1r i explosi on. Permanga nat a': alkalin~_etaller i vattenl ösning har visat sig
vara synner ligen arrvand bara som katalys atorer där man
eftersträv~r r~glerbara ~örlopp. De har använt~ i mycke t
slor ut~tracknmg hl; a for_ sta~:traketer för flygpla n.
__Den anga: som h1ldas v1d sonder fall 'av högkon centrer ad
vatesup erox1d kan använd as för drift av t ex kolvma skiner '
turbine r och raketer .
__ Syr~asen i ång~n kan också utnyttj as för förbrän ning.
VJd tillsals av branslc , t ex alkoho l till mot syremä naden
svaran de kvantit et, kan den utveck lade gasmän gden "'och
er··
de~s tempe_ :atur ökas avsevä rt. Kombi natione n ~ätesup
brausle kan med fördel utnyttj as, där man efter4
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strävar lätta kraftaggregat med hög effekt arbetande under
kort tid.
Försöken att utnyttja vätesuperoxid för torpeddriftoigå~gsattes ungefär samtidigt i USA och Tyskland flera ar forc
andra världskriget. Efter de nedslående resultaten me~ syrgas, som man tidigare erhållit i ~SA oc~ med .stod a;
tidigare gjorda erfarenheter med ohka kemiska dn':mede1,
drog mail .den slutsatsen,. att det .. ämne, so.m ~.annohkt v.ar
bäst lämpat för torpeddrift, var hogprocenhg vatesuperoxul.
Denna slutsats fattades utan kännedom. om motsvarande
tyska ideer.
o
Täcknamnet för vätesuperoxid blev "Naval". Tre ar offrades på att bygga upp en ändamålsenlig försöksanläggning
och i september 1937 kunde den första torpe~en, e~. ombyggd Mark 10*), försöksskjutas. Torpedens d1stans okade
275 %4 ).
..
..
.
Sporrad av framgångarna vid. detta och .~enare !orsak skapade man fram nya torpedproJekt med ann? b_~ttr~ pr~st
anda. A Hacken mot Pearl Harbor och USA :s m trade 1 }\:rigel
medförde emellertid, att produktionen av N avol-torpeden
inte kunde sättas igång förrän år 1943. Vid denna tidpunkt
var typerna dock ej fullt utexperimenterade .. Någr:;t år s~
nare hade man emellertid fått igång produkhanen 1 amenkansk takt. Vid krigsslutet ;yar förrådet uppe i sam.manlagt
1 000 Navoltorpeder, av vilka ett fåtal skeppades hll Pearl
Harbor i september 1945.
,
_ .
.. ..
Helmuth Walter igångsatte ar 193~) 1 Tyskland forsoken
med vätesuperoxid som 'kraftkälla för ~nilitära ändamfl l.
Arbetena koncentrerades först på framställning av raketer
för flygplan, drivaggregat för ubåtar oeh~. andra än~um.~l.
och senare även för toq)eder. Under de forsta åren mtraffade en hel del allvarliga olyckshändelser, särskilt vid för··
sök med blandningar av vätesuperoxid och olika br~!lsl~n.
startraketer med 1000 J{p dragkraft för flygplan var fardign
år 1936. Kort därefter kördes en gasturbinanläggning på
4000 hkr med vätesuperoxid. I båda fallen användes per:
rr,.a.,Aganat som katalysator antinge~~ i vatten_~ös,?-in~ eller I
form av pasta. Genom dessa grundlaggande forsak fiCk m~n
uppslag till ett stort antal andra användningsområden')·
~-- ·~ · -

........

"' ) 5::1 cm ·torped, turbindriven; 3f.i knop på 3 500 yards. Den äldsta,
mest kända men under andra världskriget minst använda ameri:kanska
torpeden.

Unde~: denna p~riod intr.äffade . sedan inga allvarliga
oivckshandelser. R1skerna gJorde s1g emellertid åter påmlnta, när man satte igång med framställningen av ett torpedm~skineri. En av de största katastroferna inträffade vid
bärgmngen av en torped, som legat kvar på botten under
minst en månad. Så snart man fått upp torpeden inträffade
en ,!kraftig explosion, som antagligen förorsakad~s av vätesuperoxid och bränsle i förening. Vid detta tillfälle dödades
tre 1nan.
Om de till en början ur tillförlitlighetssynpunkt föga uppmuntrande resultaten med Ingalindrift - det tyska täcknamnet för vätesuperoxiddrift - anför \Valter7) följ ande:
''J ag konstaterade att framställningen av ett torpedmaskineri var en mycket svår uppgift. Det begränsade utrymmet, det högt påkända maskineriet,
den automatiska igångsättnii1gen, kraven på upprepade igångsättningar och frånslagningar, förvaringen i torpeden av relativt små kvantiteter med
varandra kraftigt reagerande kemikalier under
långa tidsperioder och höga drifttemperaturer, alltsammans ;måste noggrant beaktas.
Antalet olyckstillbud under torpedförsöken var
avsevärt mycket större än vid andra försök. Det
var min tro, att processen med nödvändighet måste
göras enkel, om man överhuvudtaget skulle lyckas".
Vätesuperoxidtorpeden hann inte bli färdig förrän till
andra världskrigets slutskede. De torpedtyper, som då var
färdiga för användning kan efter nuvarande uppfattning
betecknas som omoderna. Under senare år har inom olika
mariner en intensiv grundforskning bedrivits på detta område. Detta har lett till torpedkonstruktioner, som kunna
accepteras ur säkerhets- och funktionssynpunkt Den tillförlitliga och högeffektiva vätesuperoxidtorpeden måste
därför betraktas som en realitet inom stormaktsmarinerna.

Förvaring och transport au vätesuperoxid.
Det kan vara av intresse att i korthet beröra två andrrt
P:oblem i samband med användande av vätesuperoxid,
n~mligen förråds- och transportproblemen. Med hänsyn till
"V~tesuperoxidens benägenhet att sönderfalla under katalys~sk inverkan av andra ämnen måste materialet i förva:lngskärlen välj as med stor omsorg. En av de metaller som
ar fördelaktigast att använda för Lbehållare är aluminium.
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Stål, koppar m fl metaller verkar k~talyserande. Vissa .~·ost~
fria stållegeringar är användbara hll behållaroe, om for:ruringstirlen är kort. Rostfritt stål orsakar ett ~angsamt so~~
derfall visserligen utan risk, men koncentratiOnen hos va~
Lcsupe;.oxiden nedgår successivt genom sönderfallet.
Innan lagarna för vätesuperoxidens sönderfall var fullt
kända inträffade i Tyskland under de första försöksåren
en del svårförklarade olyckshändelser och olyckstillbud. s~\~
lunda exploderade utan synbar anledning vid ett tillfälle
01. med vätesuperoxid fylld behållare, tillverkad av aluminiumplåt. Behållaren hade blivit kvarlämnad fylld med V<ttesuperoxid över natten, därför att ett prov med densamm ~!
a.- en eller annan anledning inte kunde genomföras dagen
före. Vid en efterföljande undersökning befanns, att alumininmlegeringen innehöll koppar. Olyckstillbu~ inträ~farlc
senare med samma slag av behållare, om sma kvanlitelcr
vätesuperoxid blev kvarlämnade däri efter försöken. Ibland
sönderdelades vätesuperoxiden utan att temperaturen nådde
kritiska värden, ibland var det möjligt att hindra farlig
7
temperaturstegring genom att kyla bchålla~·en 1~1ed vatten ).
Vid felaktiga förvaringsmetoder eller olamphgt hanterande vid transport av vätesuperoxid har man givetvis att räkna
med risker för explosion eller att olyckstillbud kan inträffa.
Är emellertid villkoren för säkerhet uppfyllda, kan man
också räkna med att vätesuperoxiden i och för sig ej ökar
transportriskerna utöver vad. man har att kalkylera med
som normalt. Det har vid ett tillfälle inträffat i Tyskland,
att en 10-tons laslhil med fyllda behållare av aluminium
kolliderat med ett träd, sedan föraren fallit i sömn. Bilen
fattade l eld, men branden blev bragt under kontr?ll oc,h
ingen explosion inträffade. För att klarlägga, h?ru:rtda n:lgon extra eller speciell effekt skulle kunna mtraffa vid
Överhettning av behållare fyllda med vätesuperoxid, gjordr
man efter den relaterade händelsen försök med att värma
upp en tryckbehållare fylld med vätesuperoxid över. ÖJ~pen
eld. Behållaren exploderade så snart ångtrycket var blirackligt högt för att spränga densamma. En behållare fylld med
v~tten skulle exploderat på samma sätt. Ingen speciell effekt
av explosionen kunde observeras.
Under en 10-årsperiod transporterades enligt \Valter sammanlagt 1000-tals ton vätesuperoxid med lastbilar och senare även på järnväg i speciella vagnar utan ~~t några so:n
7
helst olyckstHlbud inträffad e utom det ovannamurl a ).
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\iiitesupero;r:icUorpedens ufuecklingsrnö}ligh eler.
Vätesuperoxidtorpeden är, som av ovanstående framg[u·,
till sm pl'incip redan ålskilliga :'lr gammal. Den är en produkt av dect~nnie1· av experiment, många gånger nedslående, i sista skedet lovande.
j\ ven om den nya torpeden är ett vapen som är driflsäkert och betydligt överlägset den konventionella ångtorpeden, har den i :sin tur stora utvecklingsmöjligheter. Dc
nya drivmedlen medger inte bara en ökning av distansen.
kan i
eller kanske hela
En del av energitillskottet
varje fall teoretiskt sett läggas på en ökning av farten. Utvecklingen mot högre farter är emellertid ett praktiskt problem av betydande storleksordning eftersom man redan nu
är upp e i maskineffekter på flera hundra hästkrafter, motsvarande effeklen hos ett mindre lastfartygs maskineri. Inom de l begränsade utrymme som stå r till disposition inom
torpeden är redan nu drivaggregatet ett delikal konstruktionsproblem. Givetvis kan diametern ökas utöver de inter··
tendenser därtill fanns ju
nationellt sett gängse måtten
redan under andra världskriget, t ex elen japanska syrgas··
torpeden - och man vinner .då, att torpedens prestanda
ökar. Av ekonomiska skäl tvingas man emellertid att hålla
sig nära nuvarande storlekar.
Den nya ångtorpeden kommer i en framtid att ersättas
av andra torpeder, effektivare och snabbare, men den kommer sannolikt att dessförinnan spela en viktig och stor roll
i sjökrigföringen.

Elektriska torpeder - - målsökande torpeder.
Den elektriska torpeden har i konkurrens med den snabba
ånglorpcden blivit mer och mer tillbakaträngd. ~ågra hatterityper med så stor kapacitet att torpedens fart och dis~ans blir av samma storleksordning som ångtorpedens torde
e,J kunna framställas till rimliga kostnader. Allteftersom
hydrofontekl;liken utvecklats har eltorpedens osynliga bana,
som före och under andra världskriget ansågs som ett avgörande plus, mer och mer förlorat i betydelse.
Eltorpeden hävdar emellertid alltjämt sin plats som biirare av målsökningsanordningar och detta av flera skäl. För
det första är eltorpedens gång lugnare och jämnare än ångt~rpedens. Detta är givetvis fördelaktigt för den elektroniska utrustnin gens funktion. Ett anch·a skäl sammanhänger
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med förhållan det att farten på en målsökan de torped inlc
ft'tr göras för hög. Hastighe ten måste begränsa s för att inkomman de signaler inte skall dränkas av torpeden s eget
buller. Den maximal a hastighet en vid målsökni ng ligger inom 01nrådet för den mest gynnsam ma hastighet en för eltorpeden . Eltorped ens relativt låga fart är såhinda ingen
nackdel vid målsökni ng, där farten i alla fall måste begränsas. En annan fördel är ocks~'l att elenergi på ett bekvämt sätt redan fhmes tillgängli g i eltorpede n för den
.
elektroni ska utrustnin gens behov.
Målsökan de torpeder användes under andra världskri gel
både i Tyskland och USA. Den tyska marinen satsade intensivt på denna torpedtyp , som visade sig mycket användbar mul konvojer . Till sina dimensio ner var den en standard 53 cm torped, eldriven och med relativt låg hastighet .
Farten måste begränsa s till området omkring 24 knop. Torpeden var därför inte användh ar mot snabbgåe nde övervattensfa rtyg. Den inställdes på ett konstant djupgåen de och
var styrbar i sidled.
För att en målsökan de torped vid normala skjutfall skall
kunna träffa målet, måste .dess hastighet vara större än
målets. Dess träffmöjl ighet ökar med ökat fartövers koft intill ett visst ,värde på förhållan det mellan torpedfa rt och
målfart För att vidga den målsökan de torpeden s användningsomr åde har mycket arbete nedlagts på att höja fartgränsen. Såvitt man vet har delta arbete inte krönts med
framgång . En målsökan de torped kan därför i tekniken s
nuvarnnd e läge endast användas mot långsamt gående fartyg. Den salmar därför intresse som vapen mot snabbgående övervatte nsfartyg av typ jagare och kryssare. För densamma har emellerti d på senare år öppnats ett nytt intressant användni ngsområd e, nämligen som ubåts jaktvapen .
Specialto rpeder för ubåtsjakt .
Under senare ,år har framställ ningen av vapen för ubåtsjakt ägnats synnerlig en stor uppmärk samhet. Utvecklin gen
av vapnen, sjunkbom ben, squiden m fl, har gått hand i
hand med utvecklin gen av instrume nten för lokaliser ing av
fientliga ubåtar. Dc stora framsteg en inom teletekni ken har
möjliggjo rt denna utvecklin g l>åde på vapen- och på instrument sidau. Ett effektivt utnyttjan de av vapnen är också beroende av att de nva effektiva instrume nten för loka1
användnin Q',
.._,
liserinrr
"'::5 en -kommer tm
....._, av miHfartv<

Det år g~_vet, a;.t man även ägnat möjlighe ten alt utnyttja
torpeden for ubatsjak t ett motsvara nde intresse. Problemställninge n är här följ ande.
Av.. va~l so1~1 ovan fra~örts begränsa s möjlighe terna vid
målsoknm g hll fartmnra det under c:a 25 knop. Den mål-·
,sökande torpeden är därför oanvänd bar eller ineffekti v mot
snabbgåe nde fartyg. Den har däremot f n ett tillräckli gt
stort fartövers kott i förhållan de till ubåtar i undervatten~
läge och kanuner sannolikt att bibehålla detta fartövers kott
under många år framåt gentemo t det stora flertalet ubåtar.
Kunde man därför göra torpeden målsökan de även i djupled, skulle man di:irmed ha skapat elt nvtt och effektivt
··
ubåtsjaktvape n.
na nedla.o-ts
smariner
stormakt
inom
har
r
Stora kos'tnade
på lösandet av detta problem och dter många år av forJ.{n~ngar och e_?'periment har arbetet, enligt amerikan ska uppgifter, nu ki·onts med framgång . Den nya målsökan de ubåtsj~~s.torpeden är också den. ett vapen, vars framställ ning
moJhggJo~ts genom teletek_m kens utvecklin g.
I _,Va.shmgton Post, Apnl 8 19526 ), finns intagen en intervJU med Rear Admiral M. F. Schoeffel , Navy Ordnanee
Chief, vari anföres följ ande:
"Amerik a har lyckats frambrin ga en målsökan de torped, som kan finna rätt på och förstöra ett
undervat tensfarty g på mycket stora djup.
oM-~s~produktion av det nya hemliga vapnet har
p~hOI:.Jats efter åratal av försök. 75 milj. dollar hegars 1 kongress en detta år för igångsätt ning.
. Schoeffe l , anser, att den framgång srika utvecklingen av den nya ubåtsjakt torpeden är ett högst
ma;kant steg framåt i den sega dragkam pen mellan
ubatar och deras motmede L
Detta betyder en kraftig höjning av antiubåts vapnens effektivit et.
Den målsökan de torpeden kommer att kunna
skjutas av alla typer. av flottans fartyg och när den
kanuner fram i tillräckli gt antal kanuner den till
stor del ,att ersätta sjunkbom ben, "hedgeho gs" och
andra antiubåts vapen. Ett ansenligt antal olika storlekar ocll typer kommer att tillverkas för landbaserade spanings plan, mindte flygplan på hangarfartyg, helikoptr ar, blimps, jagare, patrullfa rtyg och
uhåtar. Priset för dc nya vapnen är många gånger
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slörrc an den gcnomsnillsumma på $ 10 000 man
räknar med för konventionella torpeder. Detta be .
ror framför allt på de invecklade elektroniska
apparaterna och "sonar"-instrumenten, som bygg-l ~
in för att styra torpeden nwt en ubåt som försöker
hi\.lla sig undan".
.
Alt man i USA sätter stora förhoppningar hU det ny n.
vapnet framgår även av Secretary of the N avy's J·edogiirclsc för materielens utveckling under budgetåret 1952;5:~:
"Vid nYkonstruktion av torpeder har huvudvikten lagts 'på elektriskt framdrivna akustiskt målsiikunde torpeder. Tio olika . typer befinner sig ~n
tingen på forskningsstadiet, i prototyp!tillverknllH(
eller i produktion för operativ användning. Var och
en av dessa konstruktioner är avsedd att fylla hehovet för en speciell typ av fartyg eller flygplan.
För samtliga dessa torpeder gäller att träffsäkerhet fart och distans har ökats, jämfört med andra
världskrigets 1orpedtyper, medan dimensioner och
vikt minskats".
Ulrm ivivel har amerikanska forskare och tekniker i förcnina skapat ett hdyde]sefulll vapen för ubåtskriget. Den
ele1~triska målsökande torpeden har här anpassats för en
uppgift för vilken den är särskilt väl lämpad ?ch det i.ir
alt förvänta, att dess insats hlir av utomordentligt stor betydelse.

Självmordstorpeder.
Vid projektering och konstr~Iktion av ~ya ~rhetsn~?-skin e r
för civilt bruk söker man f n 1 stor utstrackmng ersatta det
mänskliera ingripandet och övervakningen med instrument
för att ~vlast'a mänsklig arbetskraft fran rutinmässiga operationer, hamlgrepp m m. Instnnnent arbetar oförtrutet,
snabbt och oberoende av sådana mänskliga attribut som
trötthet, nervositet m m. Oftast uppnår man därför ocksft
större snabbhet, precision och jämnare kvalitet i tillverk;
nincren. Med den nya instrumenttekniken kan man oc.ksn
.sty1:"a arbetsprocesscr, .som o svå~:lige1~ kan geno~11för~1s l!t~.~
slutande med förlilaucle pa manskhg observatwnsformag,t
och ingripande. Tack vare instrumenten ka~1 obse~·vati?,ncr
cröras och manövrer dirigeras från platser, dar det ar otank~
Lart ur risksynpunkt eller (omöjligt av utrymmesskäl att
placera människor.

~1

Att ersätla människorna med instrnnienten är inom vapentekni_ken ännu mer utpräglat och angeläget. Syftet är
bär delvis detsamma: att vinna ökad precision, större snabh}Jet - 1nen framför allt söker man därigenom undvika att
utsätta soldaten, d~ir så år möjligt, för alltför stora risker.
Den extrema representanten för denna vapentyp är luftroboten, som är byggd för att från väl skyddade baser på
egen hand med hjälp av instrument söka sig fram till ett
visst mål. övriga vapenslag, artilleriet, torped- och minvap:r.en, bygger också på fjärrverkan i större eller mindre utsträckning.
Att till ett mål föra fram en torped, styrd av en självmord<>pilot, är inadekvat och ej i linje med utvec.klingen
eller i överensstämmelse med moderon strävanden. Därmed
är ej sagt, att självmordsvapnen är utan effekt. Japansk n
krigsmaktens insats av sprängladdade flygplan med självmordspiloter medförde sålunda tidvis stora taktiska framgångar i Stillahavs-striderna under andra världskriget. Men
metoden representerar inte målsättningen utan är en surroga'tlösning, som kan tillgripas i brist på bättre förslag
eller resurser.
Att självmordsvapnen i relativt stor utsträckning Ullt
o~ficiellt erkännande i J apan, ett tekniskt sett framgångsnk t land, sammanhänger med religiösa föreställningar. Bclecknande är att självmordstorpeden döptes till "Kaiten''
vilket kan ÖYersättas till "Vägen till paradiset''.
'
Del försia projektet till en enmanstorped framkom år
1943 under tryclcet av de stora japanska ~narina förlusterna
v~d denna tid. Förslaget blev godkänt av de japanska myn~gheterna, först sedan man gjort en komplettering: förar~.n skulle kunna kastas av genom att trycka på en knapp.
For att torpeden med visshet skulle träffa m.ålet måste detta
emellertid ske på ett mycket sent stadium av anfallet, kanske ett 50-tal meter från målet. Anordningen var därför
:meningslös ur annan synpunkt än den rent psykologiska 2 ).
Ett relativt litet antal kaitentorpeder, troligen under 50
stycken, kom till användning mot fartygsanhopningar i
lllnerikanska stillahavshamnar. Torpederna var som regel
SUrrade på dt1cket av en ubåt till ett antal av fyra stvcken
o~h fördes av ,ubåten fram till operationsområdet. s.{ösättltlngen av torpederna måste ske nattelid med ubåten i övervattensläge.
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Dessa vapens militära värde var obetydligt. Den atervändande ubåten har i intet fall kunnat lämna en definitiv
rapport om positivt resultat. Forskningar efter kriget skall
dock enligt Hashimoto 2 ) tyda på, att kaitentorped er lyckats
sänka .e tt tankfartyg vid Guam. Från öppna brittiska eller
amerikanska källor finns intet medgivande, att något far,
tyg, örlogs- eller handelsfartyg , sänkts med sådana torpedet·.
I början av andra världskriget hade britterna bekymmer
i Medelhavet med den italienska "tvåsitsiga" torpeden Maiale (svinet). Den hade bidragit till taktiska framgångar i
Alexandria och vid Gibraltar. Dc italienska operationerna
föranledde brittiske premiärminis tern Churchill att till general Ismay översända fö-ljande sarkastiska rader: 8 )
"Var god rapportera vad som_ görs för att konkurrera med de italienska bragderna i Alexandrias
hamn. Finns något skäl för att inte vi skulle kunna
visa samma aggresivitet som italienarna. Man kunde ha väntat att vi skulle varit främ.st".
Det är självklart, att man i amiralitetet efter detta incitament satte högsta fart på att få fram en brittisk motsvarighet till den italienska självmordsto rpedeu. Att man lyckats bärga en , Maiale vid Gibraltar var naturligtvis till
1nycken hjälp. Fabrikatione n och personalträni ngen kom
snart i gång. I ''The Midget Raiders" 8 ) ger två aktiva på
området en entusiastisk och uttömmande skildring av detta
vapens tillblivelse och personalträni ngen vid en enslig sjli
i Skottland.
Svfn·ighetern a aU få det hela att fungera var enorma och
t o m den fredliga träningen var ett hasardartat spel med
llvet som insats. De operativa resultaten slutligen motsvarade inte förväntninga rna. Man får ett intryck av att framåtandan, modet oe.h uthålligheten hos de män, som frivilligt enrollerade sig till detta vapenslag, hade kunnat använd~.s på ett bättre sätt och gett ett större ubyte på andra
områden.
lVIånga legender har under årens lopp bildats kring självmordstorpede lL När den kommit till användning har den
uppmärksam mats på ett sätt, som ej stått i rimlig proportion till dess prestanda. Av efterkrigslitte ra turen, varav två
av de i detta sammanhang mest initierade källorna nyss
nämnts, framgår klart, att detta vapen ej ger ett utbyte,
som motsvarar kostnader i människoliv eller i teknisk
materiel.

Torpedeldled ning på ubåtar.
A~~ !öra fram en ubåt till anfall på lämpligaste ~>ätt, all

fullfolJa anfallet ge1.:mn att avskjuta torpederna är den
h_uvu~uppgift so~n för~lägges fart!'gsc~_efen och h;ns män.
Uppgiften kan !osas pa många olika satt av vilka ett fåtal
är acc:eptabla och ett ännu mindre antal kan betecknas som
I~mJ?hga eller ~ästa tänkbara. En felaktig eller olämplig
}osn~ng av uppgiften }r-an betyda, att anfallet antingen går
Of-l~ mtet, eller att ubaten kommer i en alltför riskabel po~hon.

1

.. Från ~~t. ögonblick målet observerats gäller det att ber~kna ;tiOJhgheterl?:a för ubåten att komma i skj ntläge. Här ..
fClr maste I~an kanna avståndet .till målet, dess fint och
kurs. Med km:nedom ..~~~~ ubåtens fartmöjlighet er gäller det
sedan oatt berakna moJhghetcrn a och, när dessa föreligger
ge ubaten en kur~ som för den till lämpligaste position:
Man har att. korrigera si~a b.eräkningar med hänsyn till
e~entu~lla girar och fartandrmgar hos målet och ändra
?a9e SI?- ege_n f~rt och kurs därefter. När ubåten kommit
1 la.~nphgt skj utlage l'l!åste också data för torpedsalvan vara
nh·al~nade, en operahor~, .s om i och för sig ;har att ta häns?.n hll faktorerna målvmkcl, målfart, målavstånd och mållangd. Beräki_Iingar na måste dessutom ske ~nabht och så
gott som alltid under hård nervpress. Arbetet kräver sin
m~n, om det skall utföras med enkla .,s-i kten och räkncskrvor.
.. De trigoi~ometriska och geometriska räkneo1Jerati onerna
~~ emellertid av den art ,att de i .sin elementära form kan
l?.sa~ av principiellt enkla räkneinstrum ent. Det kan därfor mte .betecknas som anmärknings värt, att matematiker
och tekmker ~~ngt före andra världskriget var intresserade
av att ,med ~Jalp av sådana räkneinstrum ent söka avlasta
~;:sonal~n pa e~ ~båt från arbetet med räkneopera~ionerna.
)~ket skulle vai,t vunnet om endast en del av rakneopc-·
!ll~honema elJer manipulation erna med sikten och inställblllg~r k.oun~e ..överfö~as til~. meka~isk_a eller elektriska rok ota1. .M,;nga ar ocksa de forslag bll mstrument som framommit mom detta område.
I ?e första instrument som framställdes inom stormaktsfart och kurs ·-ttitotiia~Hrmerna inmatades ubåtens erren
, ,
"'
I
-r "
hsH
pä
a, baseracte
målfaktorern
': .run ogg och kompass
nwnnellt.
därc!n~t
vatio~er,
hydrofonohser
~~ru;}c<!ps-. o~h .
ter mmatmng av torpedfarten raknade sa mstrumenlet
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slutligen ut siklviukeln, solli eventuellt också kunde mdo~
m n tisld överföras till t orne t eller till torpedrummet

4

).

Hedan med detta principiellt enkla instrument blev det
mänskliga räknearbetet avsevärt reducerat. I pr~ktiken_ bl_ir
vinsten ocks:l större, än vad som nwtsvarar vmsten 1 hd
för räkneoperationerna, ty elt fullgott instrument räknar
rätt och noggrant. De fel, som kan insmyga sig vid mänskligt räknearbete .under tidsnöd och nervositet, kan bli ödesdigra. :Men vinsten är också större ur andra synpunkter.
Ti~l blir i högre grad disponibel för planläggning av anfallet och för <bedömning av läget, vilket ger möjlighet till
taktiskt välgrundade manövrer m m.
Under andra världskriget utvecklades denna instrumentteknik och resulterade i kompakta torpedeldledningsinstrument, där alla deloperationerna var sammanförda i ett. Den
amerikanska versionen av denna instrumenttyp, Torpedo
Data Computer (TDC), var till stor del bidragande orsak
till USN framgångar i ubåtskriget under senare delen &v
andra världskriact
En amerikan~{_ ubåtsofficer kunde i sin entusiasm över
sitt TDC, ej underlåta att till en rapport göra följ ande käus"
lomi.tssiga tiJl~igg:·t)
"TDC har själv bevisat, att det är ett av de mest
värdefulla eldlcdningsinstnunenten i detta krig.
Utan TDC har många av våra ubåtar aldrig knnnat
komma i skjutläge och många enskilda anfall ha~!c
blivit mindre effektiva. Trots det faktum att det a~·
ett komplicerat mekaniskt och elektriskt instrument
har det tarvat elt minimmn av underhåll och trols
anfall av sjunkbomber fungerat. J ag väntar fortfarande på alt få se ett TDC vara ur funktion eller
vara med om en attack utan att det användes".
under andra världskrigets senare skede arbetades det
energiskt på en fullkomning av torpedeldledningsinstrumenten för nb<llar och många idelösningar på hur instrumenten
skulle ulformas för att fylla ännu större uppgifter såg da··
<'ens l j n s.
;:, Efler kriget har denna ntveckl~ng ta~k va;e framsteg~n
inom. instrument- och elektrotekmken gatt fran klarhet till
klarhet. De moderna torpedeldledningsinstrumenten är mnicmatikmaskiner som visar hur ubåtschefen på lämpligaste
sätt skall nalka~ sitt mål och avskjuta sina torpeder och
ger honom en klar bild av aufallssilualionen i vnrje ögonblick.

uwpedeldledning på övervallensfarlyg.
Medan på ubåtar förnyelsen av eldledningstekniken framlij)I'lln~it ur:. hehove~. att avlas~a personalen fr:å~~ rutimnäs-

gåga, tidskravande rakneoperahoner har den pa overvattensfartygen huvudsaklig_en stimulerats av de enorma möjligbeter som radartekmken gett.
·
På jagare ,och kryssare har det på bryggan placerade tarperlcentralsiktet i många år varit det instrument, kring vilt...-et torpedeldledningen har byggts upp. Instrumentet, som
i olika mariner utformats i stort sett lika, är robust och
till sin princip rent mekaniskt. Det ger skjutvärdena sedan
de erforderliga värdena på målets kurs och fart och torpedens data införts. ~orpe~eldl_edninge~1. på dessa fartyg år
som regel ansluten bli arhlleneldlednmgen och under senare år även till operationsrummet, där målfaktorerna beräknas ur plottet. Torpedcentralsiktet hävdar i st01·t .sett
fortfarande sin plats som centralinsh·ument för torpedeldledningen på de större övervattensfartygen. Det har ,under
årens lopp kompletterats och moderniserats me'n i. princip
ej undergått större förändringar.
För det nya tillskottet till torpedvapnet, motortm]1edb3larna, kunde emellertid denna typ av eldledningsinstrument
inte användas ii oförändrat skick. Det var för tungt oeh
s-krymmande för den lätta flottans enheter. En nykonstruktion av eldledningsinstrumentet för dessa fartyg blev en
nödvändighet. De första apparaterna, som kom fram var
endast när1nast att betrakta som en omformning av det
gamla torpedcentralsiktet tiH lättare konstruktion.
Det skulle emellertid snart visa ~ig, att denna typ av lättare sikte
även om det utformats helt och uteslutande
~ör sin uppgift som eldledningsinstrument för de mindre
i'ttrtygen oeh i och för sig var ett förstklassigt instrmneJ?,t
k.... ej kunde fylla kraven på en tillfredsställande eldledning
f6r dessa fartyg. Bristerna hos eldledningen var uppenbara
vid jämförelse med jagare och kryssare, på vilka fartyg man,
som tidigare nämnts, hade fJUÖjligheten att etablera samarhete med artillerieldledningen och plottet. Motortorpedbåten var, främst då den opererade oberoende av större över~attensfartyg, handikappad i detta avseende och hade att
hta till optiskt bedömda målfaktorer.
Införandet av radar på motortor·pedbåtarna öppnade
e~nellertid nya vägar för utvecklingen av ,torpedeldledlllngen. Ehuru radarn i Storbritannien oeh USA utvecklats
7
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från ide 1.ill praktisk t använd bar form redan före andra
världsk riget, nådde elen först långt senare under kriget e11
relativt tillfreds ställand e funktio nssäker het Emeller tid var
radarn redan från början den primära faktorn vid all ut.
veckling av eldledni ngssyste m för övervat tensfart yg och
nyckeli nstrume ntet vid :all projekte ring av nya system. Fö1•
mtb framstä lldes instrum ent för överför andet av radarob servatio nerna till torpeds iktet Ett stort antal sinnrika projekt såg dagens ljus, vilka dock inte kunde förverkl igas p<\
ett tillfreds ställand e sätt på grund av radarns ofullkom lighet, d v s dess bristand e avstånd s- och riktning snoggra nnhet, dess osäkra funktio n m m. Radarn s begräns ningar salte
också gränsen för hur långt utveckli ngen av instrum enten
kunde ledas och de v ar också bestämm ande för vilka fi"•rslag till konstru ktioner, som kunde förverkl igas. Den ena
typen av mer eller mindre ofullkom liga instrum ent avlöste
den andra. Under denna tid av sjudand e utveckli ng blev
tidigare prövade eller införda anläggn ingar snabbt gammal modiga, arbeten med ändring ar och justerin gar gick parallellt med konstru ktionsa rbeten på nya apparat typer, på
vilka kraven på prestan da successi vt stegrade s. Ännu vid
krigsslu tet hade man emeller tid ej funnit någon fullt tillfredsstä llande lösning på problem et att bekväm t, säkert och
effektiv t utnyttja radarns resurser till torpedel dledning ens
fromma 4 ).
Efterkri gstidens relativt lugna pch m å lmedve tna arbete på
detta problem har emeller tid resulter at i att radarn numera
ingår som en självkla r och pålitlig del i torpede ldlednin gen
på både mtb och de större övervat tensfart ygen. Den matar
numera direkt torpede ldlednin gsinstru menten för evaluering av målfakt orerna, varigen om den tidsförd röjande omvägen över plottet elimine ras. Det ojämna handika ppet för
de mindre fartygen har utjämna ts och de kan numera med
tl'ygghe t lita Ull egna resurser .
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Det totala kriget - statskonstens förfall.
Av Jwmmendörkapt en M. HAMMAn,

Ett författaröde.
Den 4 juli 1954 avled plötsligt av hjärtslag 'den sjömilitäre författaren Captain Russel Grenfel1l. Några månade~:
tidigare hade hans bok "Unc~nditional ~~a tre d" ~rtk01~1111 i t,
och Grenfell hann uppleva sma landsmans tydligt visade
misshag, vilket för honom säkerligen :v ar en bitter besvikelse ä\ren om han själv bedömde att boken. skulle komma
att utsättas för stark kritik. Nu blev den :eJ ens kommenterad. Boken utgavs i USA och i Tyskland (':Bedi!1gnngsloser H ass?"), men i engelska tidningar och hdsknf~~r kom
den ej att omnämnas med en end?- rad. Grenfel~s. ?.odsruna
i Times innehöll en utförlig skildrmg av hans m1ht~~a bana
och gav uttryck åt en varm. upps~attning av .~ans forfattarverksrunhet, men i förtecknmgen over hans bocker saknades
"Uncondition al Hatred".
Grenfell Lö:rj nde sin bann i brittiska flottan reda u 1907.
Under första världskriget deltog han i operationer .. n10\
Tsinatau och i Dardanellerfö retaget. Han var tornbefalhavare'~ på slagskeppet Revenge under Skag<:,racks~age~: A~
19::\7 tog han avsked och .ä~,nade sig, s~ dm~, at sknfts,tan.~:l
som marin medru·betare 1 Sunday funes . ~-Ian. -~a~· .f~re
"Uneondition al Hatred" skrivit ett halvt dussm SJOiml~tar~
böcker bland vilka kan nämnas: "The Art of the Adm1ral
(1937) "Sea power in the next war", i vilken han plä~,cr.ar
för en jagarflotta utan slagskepp och ~ryssar~, san;t .~IS·
marck Episode" (1948). Under andra varldsknget hllh?.rdc
han ånyo Admiralty och medföljde invasionstrup perna over
Engelska kanalen 1944.
Kättare eller sanningssägare.
Russel Grenfell hur skrivit sin bok "Uncondition al Hatrerl''
n1ed stark patos och bitter aggressivitet. Bitterheten rikt::n:
sig i första hand mot \Vinston Churchill, och boken passat
således ganska illa in i den kör av h~llninga~· sm.n celebrcl
rat Churchills 80-årsdag. Grenfell vander sig vidare mec

b,etla mot den brittiska politiken under hela 1900-talet och
]lävdar i en utförlig motivering att Tyskland är mindre
skyldigt än England både till det första och andra världs,griget. Han anser att det var bristande engelsk statsklokhet som gjorde att båda dessa krig fick karaktären av totala krig och korståg. Som den viktigaste orsaken till väst:wakternas oförmåga till moderation under och efter andra
"ärldskriget anger han Churchills hatpropagand a i tal och
skrift under 1930-talet. Det var vidare Storbritannie n, som
under både första och andra världskriget bedrev en själs··
förgiftande greulpropaga nda och det var västmakterna som
pådrivna av Churchill .börja de det obegränsade luftkriget
Uled bombning av öppna städer. Grenfell hinner också med
ett utfall mot demokratien i allmänhet och dess oförmåga
att föra krig på ett vettigt sätt. Det gängse talet om lag
och frihet inom en demokrati är också i mycket en chimär.
Majorileten utövar som sådan våld och stiftar de lagar som
passar den. Ä ven detta är en sorts aggression.
Så vitt man kan bedöma har Grenfell lyckats slå så vilt
omkring sig, att engelsmän ur alla läger kunna känna sig
träffade. Man måste då fråga sig om känslan av att vara
träffad konnner sig av att man utan grund tillvitas betänkliga svagheter eller av att anklagelserna äro kätterska men
alltför välgrundade för att kunna viftas bort. I fallet Grenfell kan man konstatera att han ingalunda är den förste
- men kanske den ettrigaste
som kritiserar brittisk utrikespolitik och brittiskt sätt att föra krig. Mycket av vad
Grenfcll anför h ar således sa&rts av andra fastän på ett
~Usammar e och i vissa fall både elegantare och vederhäfUgare sätt. Bland dessa kritiker och tänkare skall här något
beröras ,g eneralen J. F. C. Fuller med boken "The Second
World \Var 1939--45", den amerikanske diplomaten George
F. Kennan med boken "Amerikansk Utrikespolitik 1900--1950" och den engelske historikern Herbert Butterfield med
boken "Christianity, Diplomacy and vVar".

ltritislw tänkare.
General Fuller är en flitig och välkänd skribent. Han var
yerksam långt före andra världskriget och bidrager alltjämt
1 engelska och amerikanska
militära tidskrifter med ele~anta och originella militärpolitis ka analyser. Hans bok
The Seeond '"'rodd War" kommenterad es utförligt i denna
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tidskrift i maj-juli 1949 varför någon närma~c. prcsen!a.
Hon här är onödig. I den nämnda boken knhserar ha11
Churchill i sak minst lika hårt som Grenfell m~n han~
språkliga resurser ocl~. djupgående f~_lo~ofiska utb~Ickar. f~e
framställningen en pragel av vederhafhgh~t och !Iloso~_Iskt
lugn. På tal om politiken under andra varldsknget sage:r
Fuller t ex.
., _
Unfortunately for his own country and ~he
\vorld in general, farsightedness w~s not Mr. Church11_1s
outstanding quality. The war was ~Is personal concern In
which his reputation as a Generalissn~o w~ at stake. Thcrefore, irrespective of consequences, his policy '''as to force
a life and death struggle on Germany, and by every menns
in his power annihilate her.
.
. .
.
But this was not fhe task of a Pnme lVhmst~r, wh1ch unquestionately is ·t o direct war towards a prof1table go~l.
that is, to subordinate fighting power to _a sane pohh cal
end. In spite of, and possibly because ?f his masterful lcadership, this Mr. Churchill utterly fa1led to. do. And, :Is
disastrous, so obsessed was he by hatred of his ene1~Y: ~hut
he fell back on methods of war lang discarded by civihzcd
nations."
1
I sak kan en statsman knappast bedömas hårdare. .
George F. Kennan har under många år tjänstgjort mom
Förenta staternas utrikestjänst. Det var han som efter an~~ra
världskriget som chef för "The Policy Planning Staff". fick
på sin lott att ansvara för utformningen av USA :s uotnk espolitik. Han fann att de svåra problem, som han ma~t: t~
itu med i mycket var produkter av de två sena~te v_~t1ds
krigen. De studier som hans nyfikenhet ledde hll ~or aH
reda ut bakgrunden har han sammanfattat i "Amenkansk
utrikespolitik 1900-1950".
, .
. , ..
.
Kennan är en ytterst försiktig och. diplomatisk forfattal C.
Han återförsäkra sig gärna för gJorda utt.~~an~en genoJI~
omfattande reservationer. Kennan - som s]alv ar yrk_e~d
plomat --· gisslar den diplo1~ati av oerf~rna och poht~s.k~
obildade dilettanter som i hog grad utmarkt de demoktll
tiska västmakternas utrikespolitik. Han påpekar fördelar_~1~':
med den maktbalans i Europa som rådde 1913 och som fo
utsatte existensen av Frankrike, Tyskland, österrike-Unge~!
och Ryssland, och som kom att rubbas genom maktens g~·a ·
visa skridning från Österrike till Tyskland. Kenn~n. sage~
öppet si11 mening om Västmakternas kortsynta pohhk 111°
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ryskland efter 1918 och skonar ej heller sitt eget lands politiker när han behandlar Förenta Staternas hållning under
·båda världskrigen. Om skulden till första världskriget säger
ban:
''Om man försökte beräkna de olika graderna .av skuld,
fick man fram ett ganska grumligt mönster: utan tvekan
måste österrikare och ryssar komma först, sedan kom tyskarna med en mindre men rundligt tilltagen andel, och det
fanns ingen som inte hade någon andel alls."
Om diplomatien i den moderna världen yttrar han: "I
varje fall vill jag uppriktigt säga, att jag anser att ingen
vanföreställning är allvarligare eller har vållat oss större
avbräck i det förflutna eller hotar att vålla oss större avbräck i framtiden än föreställningen om en total seger."
Det är ett klart underkännande av den Churchill-Rooseveltska handlingslinjen "Unconditional surrendcr."
Herbert Butterfield är professor i modern historia vid
universitetet i Cambridge. Han är klart kristen, men det
finns intet i hans historiska grundsyn som är härlett ur
specifikt kristna trossatser eller ur allmänt religiösa doktriner. Han är en sanningssökare, ;men inte som världsfrämmande idealist utan som empirisk realist, som framför
allt söker rensa bort ideologiska dimbildningar och högstämt entusiastiskt principrytteri. Butterfield behandlar
lugnt och sakligt gränserna för ett försvarskrig, de ödesdigra konsekvenserna av ideologiska krig, aggressionen samt
makten oeh statskonsten. Hans omdömen likna i mycket
Fullers och ha en vederhäftig stillsam tyngd, som gör stark t
intryck. Om västmakternas s k defensiva inställning före
första världskriget säger han t ex.
"
·There was a famous case in the eighteenth,
c~ntury of what was called a defensive treaty with an offensive 'arriere-pensee'. It amounted to the agreement: "\Ve
Will wait until Prussia attacks, hut once she has given us
the pretext for war, we ;\Vill combine not merely for defence hut for her radical dismemberment." Such a policy
hesides being ethically dubious in itself, is calculated to be
h~rmful most of all (as we shall see) because it is preClsely the Jnethod by which to destroy the international
order
- ~"
Dessa tankar kom aldrig i tillämpning under 17- och 1800talen men något liknande synes ha förelegat före 1914,
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Och följande yttrande kan nog tydas :o;om närmast riklat
mot kon1binationen Roosevelt-Church ill: "And since we can.
not yet say that we have produced a world in which the
possibility of war is at all rulcd out, it is a question
wheather a more terrible n1.oral responsibility does not lie
upon those who insist on war a outrance than on .those
who hud perhaps only the marginal responsibility for the
outbreak of hastiiities in the just place."

Synpllnkler på europeisk historia.
När man funderar över historia och söker reda ut vad
t-.om iir ,sanning och vad som är propaganda kanuner lält
i tankarna synpunkter från George Orwells skrännnawle
bok "198,1". Han skildrar där hur viktigt det bedömdes för
det d:l härskande partiet a~t frisera historien för att skydda
Han (partimedlemmen ) måste
partiets ofelbarhet. "
avsk~iras från främmande länder, därför att det är nödvändigt för honom att tro att han har det bättre än sina
förfäder och att den materiella standarden ständigt h(ij s.
- - Denna ständiga förfalskning av det förflutna, som
utförts ·av sanningsministeri et, är lika nödvändigt för regimens stabilitet som de förtryck och spionageuppgifte r som
vilar på handelsministerie t."
Xven i den vedertagna europeiska historien finns kanske
cu del detaljer som inte fullt överensstämmer med "wie es
eigentlich gewesen".
Det är rätt intressant att jämföra de ovannämnda kritikernas synpunkter på vissa avsnitt av det senaste halvseklet
av Europas historia, och några exempel skall därför lämnm
i det följande.
Den idylliska förkrigstiden.
När man ser tillbaka på det senaste halvseklet kan mall
knappast undgå ~ntrycket att våra fäder före 1914 voro helt
skyddade för de fruktansvärda faror som nu hota den bestående ordningen. Det är framför allt det totala kriget,
den moderna barharismen med grymheter och despotisill
samt den ena formen av revolution efter den andra so111
rentav kan tillintetgöra hela den nuvarande existensformen.
Allt detta onda är en produkt av samma ondska och är e?
~körde cav första världskrigets draksårlrl av irleologiskt kflg
·
· ·
och hat.
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Onder 17- och 1800-talen existerade i Europa elt mcdvctanrlc om att staterna liksom voro menlemmar i samma
klubb och att det ,t rots oundgängliga krigiska konflikter var
väsentligt att ej driva stridigheterna längre än att 'den bestående ordningen kunde bevaras.
what the twenticth
" - - - It was as though they knew
century so often forgot - that civilization is a precarious
tbing, a constructed ~hing, built on the side of a volkano,
and requiring much thougt even for its single maintenance".
·
(Butterfield).
Lord Vansittart utgav under första världskriget en mot
Tyskland hatisk propagandabrosc hyr "Black R'ecm-d" där
man kallar Tyskland för Europas "butcherbird" (mördarfågel) d v s den stat som :gång på gång överfallit fredliga
grannar. Sanningen är, säger Grenfell, att 1nan om tiden
från 181fi till 1907 analyseras kommer till följ ande antal
krig:
Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7
Ryssland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!'i
Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Österrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Preussen-Tysklan d . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Det brittiska folket tror att Tyskland börja de de båda
världskrigen och har goda skäl att tro så. Det predikades
så för dem upprepade gånger av Mr. Churchill under hans
tid som premiärmindster under kriget, ocJh hans påstående
har understötts vid oräkneliga 'tillfällen av andra politiker,
av jurister, kyrkliga dignitärer, förläggare och av insändare
i pressen. Historia är icke den gemene engelsmannnens
starka sida.
Det finns skäl alt taga Churchills och Vansittarts påståe_nde me(i största reservation. Tyskland har från förkrigsliden ingen speciell belastning som krigsprovoccrare (Grenfell).

en draksådd.
Första världskriget och Versaillesfreden
Efter N a poleons fall 1815 framhöll England att Tvskland
var för svagt i förhållande till Frankrike och därför. beslöts
a_tt ge Preussen en stark förankring vid Rhen. Härigenom
f1ck Tyskland hjälp att bli angripare i historiens nästa
fas,-- _
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När Bismarck tog Elsass-Lothringen var det en amerikansk
minister i Berlin, historikern Bancroft, som understödde
hans politik och hävdade att en uträtning av fronten var
nödvändig för att freda landet mot ;anfall från Frankrike.
Man kan spåra orsaken till krigsutbrottet 1914 tillbaka
till de händelser .och det vittutgrenade ansvar som fördela::;
på de närmast föregående femtio åren. Som en illustr[!,tion
iiver ansvarets fördelning kan man begrunda vissa belgiska
cliplomaters synpunkt vid studiet av krisen i juli 1914. Ansvaret för den utveckling mot krig, som de tyckte sig skönj a,
lades av dem icke på Tyskland utan på .den aggressivitet
som de tyckt sig ha förmärkt inom Ententen. (Butterfield).
Grenfell gisslar häftigt Mr. Haldane's och Sir Edward
Grey's samröre med fransmännen och deras ej sanktionC'rade löften om expeditionsstyrka i händelse av krig. Han
hävdar i pricip . att England varken behövde eller bort
engagera sig i detta krig.
- That men of the mental calibre of Cabind
"
Ministers, and more especially when laying ;claim lo a scientifie outlook, could possibly have harbonred so peculiar
an idea is another Jllustration of ho.~ extraordinarily difficult it seems to be for landsmen, hmvever intelligent, lo
hold sound views .about sea power. There was no historical
evidence at this time to suggest that an enemy occupation
of the opposite coast of the English Channel would be letha1
or even particularly dangerous to Britain. How could this
be thought true, when that coast had in ;fact been in the
hands of England's heriditary enemy France, for centuries
past ?" (Grenfell).
Första världskrigets förlopp var lika tragiskt och oförnuftigt som dess ursprung. Det organiserande dädandet i
stor skala på Västfronten hedrevs så att seger eller nederlag mindre framstod som en produkt av militär ledning och
skicklighet än beroende av någon kuslig riktig beräkning
av kanonmat och .död. (Kennan).
Men själarna förgiftades också. I detta krig ägnades för
första gången hatpropagandan en organiserad . uppmärksamhet. Resultatet blev en kampanj förd med stor framgång och nästan utan några som helst skrupler. Vilken avskyvärd historia som helst, sann eller icke, spreds vitt och
brett och historierna v oro i allmänhet osanna. (Grenfell).
l\1ed sinnenas förgiftande tappades alla rimliga krigsm:'tl
bort och kriget blev ett "krig för räft~n" och ett "krig att

l.löra slut på kriget". Inom Ententen predikades att fienden
~ar värre till sin natur än någon annan nation och att hans
ondska måste utplånas genom fullsfändig tillintetgörelse.
those who in 1914--18 asserted th.at their zeal
:Men "- for righteousness would be satisfied with nothing less than
the destruction of a power so wieked as Germany, were
11 ot serving any cause of love, but deifying a national hat·
red and walking arrogantly on the earth." (Butterfield).
På så vis kom :man fram till Versaillesfreden som tv ä rL
emot vad som utlovades i samband med fredshänvändelse n
till Jnesident Wilson kom_ att bli en fred som sannerligen
"påtvingades den förlorande, en segrares villkor, som före&krevs den besegrade och accepterades i en anda av förödmjukelse, av tvång".
"Detta var i sanning en fred, som hade framtidens tragiska skeende inristat :med djävulens egen hand. Det var
en fred, som för att begagna den franske historikern Bainvilles uttryck var för mild för de vedermödor den rymde
i sig. Och det var en fred av det slag man får, när man
låter krigshysteri och opraktisk idealism vila sida vid sida
i tankarna.'' (Kennan).
Med magnifik episk skicklighet bör j ar Fuller sin ho k "The
Seco n d \A,Torld vV ar" med fredsceremonien i v ersailles den
28 jnni 1919 där tyskarna D :r Muller och D :r Bell införas
näslan som fångar inför den hopkrupne oblidkelige Clemenceau. J\1era förnedrande former kan man knappast tänka
sig. Fuller smmnanställer också med utomordentlig effekt
Mr. Churchills tal i samband med stilleståndet den 3 mars
1919 med Hitlers tal till sin "Reichstag" den 1 sept. 1939.
Churchill yttrar:
"\Ve are holding ,all our means of coercion in full operation,
or in immediate <readiness for use. We are enforcing the
blockade with vigour. vV e have strong armies read y to advance at the shortest notice. Germany is very near starvation. The evidence I have received from the officers sent hv
the \Var Office all over Germany shows, first of all, the
great privations which the German peoplc are suffering, and,
~econdly, the great danger of a collapse of the entire structurc of German !SOcial and national life under the pressurc
of hunger and malnutration. Now is thcrefore the moment
to settle."
Och Hitler:
''En 1)akt påtvingades oss med pistolen mot vårt huvud oeh
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med hol av hunger för millione r människ or. Och Hedau bh·v
delta dokume nt med våld förklara t för högtidli g lag."
Dn1kså dden var gjord och sådden skulle inte utebli.

Skörd och korståg i Europa.
.Med segersal uten i Versaill es den 28 juni begravd es det
första och föddes det andra världsk riget, ty dettas direkta
orsak var Versaill estrakta ten. Inte enbart på grund av dcsf\
hårdhet och brist på statsklo khet men emedan den våldförde sig på stillestå ndsvillk oren av elen 11 nov. 1918. Det
är viktigt att komma ihåg detta, ty :det var denna vanhedrande handlin g som möjligg jorde för Hitler att få hela Tysklcmd att sluta upp bakom sig, och att i det tyska folkels
ögon rättfärd iga varje hans brott m.ot denna traktat. (Fuller) .
Man kan knappa st påstå att västmak ternas statsmä n under mellank rigsåren visade nämnvä rd förmåga att rätta till
missgre ppet med Versaill estrakta ten. Och när det på så sätt
oundvik liga kriget bröt ut gled det snabbt över till ett ideologiskt krig som ej gick att stoppa även om man velat det.
Grenfcl l uttrycke r sig på ett ställe där han plädera r för ult
Störbrit annien bort hota Rysslan d med separat fred med
Tysklan d varigen om betydan de :fördela r skulle kunna ha
nåtts, så här: "But by 1945 Mr. Churchi ll could not help
himself. He had thrown so mueh fuet into the furnace of
anti-Ge rman hah·ed in the previon s war years that the national passion was 1too fierce to be opposed and Mr. Churchill could only rnn before the stonn of his own creation .
Bul lherc is nc) evidenc e that he bad any other desire."
(~renfell är missnöj d med det m esta smn gjordes i England före och under kriget. Det var osunt att garante ra den
polska korrido ren, som i och för sig var en anomali . Storhritanni en (eller Mr Churchi ll som Grenfe11 föredra r a lt
uttrycka del) hade intet vffitigt krigsmå l. Tyskl.an ds tillintetgör ande var uppenb arligen intet att kämpa för eftersom man nu 6- 7 år efter freden p å allt sätt måste understödj a dess återupp rustning . Churchi lls enda mål var seger,
oc:h seger till varje pris och med alla n1.edel. Men en militär
seger utan politisk t vettigt mål är värdelö s. Det var Churchill som gav kriget karaktä ren av totalt krig, och han ulnylljade inte de ~nöjligheler, som kunde ha_ funnits, till en
fr ed genom underha ndlinga r. Han var förblmd acl av tankc"uncond itional surrencl er" och griJJen av "uncond in
naåncren
~~.

tjonal hatr~.d". Grenfell _ vil! göra gälland e att "mirakl et vid

pun~erqne var e~ avs1kth g gest av Hitler. Tillfälle t horde
gdpi~s _oc!1 Utn)~ttJats, och han hävdar, jatt om Tvsklan d

vunmt 1. Europa g:nom att England . hå]lit sig utanför till,;tåndet I alla fall ICke kunde blivit värre än det är m~ od1·
-varit sedan kriget.
-~renfell går lä~gre i p osi_tiv _tydning av Tvsklan ds upptrad~nde och avsikter och 1 direkta anklage lser mot .den
brit~Iska statsled ningen än n ågon av d e andra här herö,rdn
kritike~na utom möjlige n Fuller. Kennan och Butterfi eld
ägna Sl~ mer~ ål allmänn a betrakte lser och fördöm a det
tot~Ia:, Ideolog1~ka k~get och sla_~OI:~et "ovillko rlig kapitulatiOn ·.. Butt erf1el~. papeka r att forsoke t att elimine ra makt
s torr~ ma~t ar dömt aU misslyc kas: "It is useless to
say Here-~ a hon, Power; we will bring a still bigger lion
to _crush 1t. The resnit could only be the predica ment in
which 'Ye stand today, when we see the 1ooming shado\v
?f th~ gwnts_ and monster s we ourselye s have helped to con~
JUre 1nto ex1stenc e".
~ullers.. dramati ska epik ger i någr a satser andra världsJt:ngets forlopp och resultat :
"~h~racteristica~ly, for years having thunder ed against
~tah_msm, Churchi ll during the war Concent rated the ~vhole
of h_IS force~ul persona lity and tremend ons energv upon def~atmg _Slahn's most deadly enemy, and therebv: "with Amer~can. a1d, ~le opened the gates of Easter Europe to the RusSian 1nvaswn .
~ver consL'>t.ent in his inconsit ency, on 10th Novemb er,
1942, . he exc!aun ed: 'Let me~ howeve r, make this clear, in
case there should be any mis't ake about it in any quarter
have not become tbe king's First Ministe r in order
over the li~Iuid_ation of th e British Empire.
pres~de
to
Jet h1s ha~red for Hitlens m ·h ad so blinded him politica liv
~d strategiC al!y that this is exactly what he potentia lly
dHl. By destroym~ the balance ~f power in Europe, he wrected the . foundaho~s upon ''Ylnc~ t?c Br~tish Empire had
for Iong to
een bmlt, and Without which 1t 1s unhkely
·
·
fl;J.dure".
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Diploma ti och krig i den modern a världen .
l Bade B_uttelfiel d, Ke_nnan oc~ Grenfel l beröt· fn1gan 0111
ltlr det kan komma s1g att kng oeh fredsslu t som pl'l .17-
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1800-lalcn sköttes av kungar, furstar och aristokrater be~
drevs och avslutades med en måttlighet oeh statsklokhet,
som sedan tycks ha försvunnit . Det fanns då en praxis eller
doktrin att det var farligt för en segrare att missbruka sin
makt :och ju rimligare villkor den besegrade erbjöds desto
längre tid kunde man förvänt,a att freden skulle vara.
"Tanken att evig fred kan ernås genom att kedja den senaste angriparen vid marken för evigt är ett påfund av
1900-talets demokrati" (Grenfell).
Man kan inte påstå att demokratier äro särskilt freds ..
~ilskande "for if anything they seem in history to h m·e
been more hellicase than kings, who ofter all were generally related to one another - more bellicase than aristocraL<;, who so often found an international fraternity, and
at any rate understond one another's language and mentality ." (Butterfield).
Kennan har ett svar: "En demokrati är fredsälskande. Den
Ityeker inte om att gå i !krig. Det dröjer innan den l åter sig
provoceras. När den väl blivit provocerad till den punkt,
då den måste gripa till vapen, :har den inte lätt att förlå1a
motståndaren för att ha vållat denna situation. Då blir provokationen i sig själv krigsorsak En demokrati slåss i vredesmod mot den makt som den anser vållat kriget för att ge
den en läxa, för att förhindra ett återupprepande. Ett sådant krig måste utkämpas till det bittra slutet".
Det kan till och med synas som om hatet skulle bidraga
lill krigseffektiviteten . Orwell har i boken "1984" tagit fast a
på detta. I hans "demokrati" av avancerat östeuropeisk typ
förekommer regelbundet "hatminuter" under vilka massans
raseri, hämndlystnad pch våldstankar uppeggas mot inre
och yttre fiender med propagandateknik ens alla hjälpmedel.
Fi)r att rädda vad som återstår av den västerländslut
världsordningen krävs att man närmar sig problemen på
ett helt annat· sätt. Butterfield framhåller det meningslösa
i moralisk indignation i det internationella umgänget över
huvud taget. Vi underskatta vår oförmåga att förstå den
andra partens synpunkter. V ad förstå vi av Ryssland .. ..
eller a v Orienten . . . . eller Afrika. Att inbilla sig att de
egna synpunkterna äro de enda riktiga är att förfalla till
betänklig fariseism.
Diplomatien .måste om världsläget inte skall försämras
än mer lämna ideologierna och moraliserandet och ägnu
sig ål realpolitik med begränsade m ål. Fuller har inte be~

handl.at de_nn~ fram~_dsaspekt ~nen de övriga tre äro i dessa
princ.Iper mbordes ~·orande emga och dessutom helt i linje
Jlled den tysk-amenkanske statsve•t enskapsmannen Hans J.
Morgenthan som hans synpunkter framföras i "American
Foreign Policy. A Critieal Examination". Morgenthan har
ibland k~llats "en amerikansk Machiavelli". Morgenthan erkänner likwm denne endast .ett rättesnöre för ett lands utrikesledning - statsnyttan. Den "utopism" och "sentimentalism" som var Roosevelts, Trumans och Cordell Hulls
linje i utrikespolitiken förkastar han som farlicr och överskridande det möjligas gräns. I ,e nlighet med ~tt rationalistisk~ betraktel~esätt avvisar ;Morgenthau kategoriskt tanken pa ett korstag mot kommunismen. För honom är det
en renodlad kamp mot rysk imperialism i syfte att uppnå
en ny maktbalans, och hans vapen är den klassiska kombinationen av diplomati och militär styrka.
Kennan framhåller de svagheter som den amerikanska
benäg_e nheten för e~. "legalistisk" inställning för med sig.
AI?-er~ka_n~ka statsman,. son~ i stor utsträckning rekryteras
~ran JUl:Idiska yrken, vill garna tro att man kan skapa en
spelregl~r för utrikesmt~r~whon~ll lagbunden ordning P.?hhken. Kenna~ anser för det första att det ingalunda är
sakert att alla __vill spela efter ,amerikanska regler och för
det andra att aven om man lyckades skapa vissa sådana
lagar bleve det synnerligen besvärligt att övervaka dem.
Sanktio_ns~ystemet är tungt och ohanterligt, det fick man
erfara_ 1 Korea. D~~ krävs en helt ny inställning till de internahonella angelagenheterna : "Det skulle innebära att det
f~·amkom en ny hållning hos oss gentemot många saker och
t1ng. utanför våra gränser, som nu är irriterande och obehagliga -- ~n inställning, som snarast liknar läkarens gent~mot de fysiska fenomenen i människokroppen , som varken
a~. be~agliga eller gynnsamma - en oväldig och nykter in~allnmg, s~m in~ebär ;vil~ighet att uppskjuta bedömandet.
cet skulle mnebara att VI vore blygsamma nog att medge
våra egna nationella intressen är det enda :s om vi verkIgen är i stånd att känna till och begripa oss på".
l En såd~_n inställning borde leda till mindre gestikuleran.
{.e med bodelyxan- atom- och vätebomhen - och ett förttande på för världen mindre livsfarliga instrument.
. HutLer!ield som särskil t studera.t det treUioåriga kriget,
11
JUårs~nget och Napoleonskrigens ohyggligheter betonar hul'
~tatsmannen då trots allt lyckades bringa de destruktiva
1
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krafterna under kontroll och bygga upp ,en internationell
ordning som gav Europa möjlighet ~tt åt~rvinn~ krafte::. och
hälsa. En sådan ordning vill Butterfield .tan~a s1g t~.tan.ov~r
nat~onella lagar och inyndigheter - som 1 och for sig Innebära än f~rligare maktfaktorer än de nationell.a -- och
i stället uppbyggd av en behärskad maktbalans bksom en
katedral reser sig i harmoni mot höjden med ihjälp av inneboende osynliga spänningar, tryck och mottry~k. . Ingen
stat kan begära total säkerhet nu och för all framtid 1 detta
farli•1a universum "Therefore one might as well face the
fact that so lang as an <international order exists - or so
long as we might desire one to exist - wars must con;e
short of the last degree of irreconcilab.ility and must ret~m
some of the characteristics of a confhct between potential
allies, same trace of the fact that they are quarrels between
friends. If you do not follow this P?licy w~en rou ?ave ~he
po'.ver to do so, you are only creatmg a s1tuahon m w~1cY
(as perhaps in 193!)) you will no longer have the ophon,
because the international order has been destroyed. Some
pcople went so far in former days as . to sa y that, though
i t was still one's du ty - as mu ch as 1t ha d ev er. been. · not to go to war without just cause, any further mserhou
of the moral element into the propaganda only tended to
create the evils it denounced and to add to the horrors of
the conflict by giving, it all the cllaracteristics of a war of
religion. It was often realized that, .if one wishes. to preserve
an international order, a war ag?-mst an ag~r~ssor shoul,;l
not be carried too far in the direchon of a pumhve crusade ;
Trots alla förvillelser och brister finns det kraft kvar l
den västerländska gemenskapen. Butterfield hör till dem
som söker bygga tipp med lankens vapen och o~dets ~:akt.
Russel Grenfcll inleder sitt avsnitt om frrunhds.pohtJken
med att ta avstånd från tanken på internationell lag och
polismakt. Lagar som stiftas och beslut so:n sät~as i kr~ft
genom något slags majoritetsbeslut le_d~ ,pa.. det ..mternatwnclla planet till förtryck .som torde bh_ an varre ::';11 det ~.mn
förekommer inom en nation .och som Ibland benamnes social rättvisa".
För Storhritannien bör två huvudprinciper följ as näml~
gen a) intet internationellt engagemang u.~om där eg~~ .mtala intressen stå på spel', och b) ~r~~ .så ~ange som .I:loJbg\
Dessa principer ge i Grenfells. hllampnmg en pohtik son
ganska avscv'~irl skiljer sig från den närvarande. FN ocll

an~er han visserl~_gen som !orum för förhandlingar
uv .vis~- Uj tta, men. oanyandbara för en statskonst på lång
sikt. ~S~ som realiter mte alls kan hotas av Ryssland böe
dra sig tillbaka och bli den stora neutrala makt som opariisid kan medla i småtviiSter i stället för att som nu sticka
sin.näsa ~ b~öt ö~.era~lt. En~land vars imperium i alla fall
är 1 upplosnmg hor lamna nnperiebanden och i intim förening med ~ramför allt Tyskland, men också Frankrike bilda
ett europeiSkt ~naktblock. ,Vad Tyskland beträffar påminner
han om att ll1tler hade vänligare tankar om Brittiska imperiet ~n. vad _Roos~velt hade. Hitler var angelägen om att
det Bnthska nnpenet skulle bestå som en stabiliserande
faldor ~ -yä~lden ~"?-e~an Roosevelt var besluten att 1upplösa
d~t. ..~Han h:€5ger for':1s~o ~n heJ del .sanning). England borde
darfor nu ;r1s~ full hlht bil _Tyskland och i varje fall, säger
Grenfell, sa lang~ Engl;;md mt~ kan bli god vän med Ryssland har l~ndet n:~e r~d att mte vara det med Tyskland.
. Grenfell a~ upprord over Churchills nyligen avlagda löfle
hll Jugoslavien att mn detta anfalles "strida och ,dö tillsam~ans". Han ..häydar kraft!gt att England )Skall akta sig för
loften och forbmdelser lut och dit som nu detta och förut
polska korridoren. Man bör ta ställning till problemen allteftersom de uppstå.
(Hur detta skall kunna förenas med den intima alliansen
med Tyskland är litet oklart!)
I det tänkta Brittisk-Europeis ka ,maldblocket skall den
brittiska flo.ttan ~å ~ppgiften att vara ett skydd åt Europa
o.ch dess brister 1 stallet för ~om )förut i historien en makt
,
l'Iktad mot detsamma.
Gr~~fell slutar med en förnyad varning för moraliserande
_Ihk~?- och ideal~gisk Don Quij oteism, synpunkter, som
Itto s~tt mycket hkna både vad Kennan pch Butterfield
halht. !Några satser 'k unna vara värda att citera:

NA.Tq

- It ,is also a natural development for nations bethemselves lo be the Lord' s Anointed to argue that
lf tl1ey vvill only conwine as the guardians of international
lirtue, peace can be ast;ured for ever. - - - To extirpate by force all the wieked politicians
~here are in the world_, just hecause they are wicked, is
~~ond hum::'-n accomphshment, the supply being apparentJf·lne xhaust~ble and th~ m1mher of fully qualified and cerIc.ated exhrpators bemg samewhat rare".
• " . ---·
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"Unconditional Hatred" - sammanfattning.
Det är på sitt sätt uppfriskande att läsa Russel Grenfells
bok ''Unconditional Hatred". Av vad han har att anföru
är allt inte nytt, vilket torde ha framgått av ovan gjorda
jämförelse med Fuller, Butterfield och Kennan. Varken det
"tidigare kända eller det nya som ,Grenfell kanuner med år
framfört på ett sådant sätt att man kan säga att han tilllämpar det som pan pläderar för i det internationella mn.
gänget - "ingen moralisk indignation". Han är i sUillet
minst sagt djupt indignerad och. han döljer ·det inte.
I många fall går han uppenbarligen till överdrift och det
torde kunna gälla b å de hans glorifiering av Tyskland och
hans kritik mot engelska politiker. Det finns åtskilligt skrivet för aU b evisa motsalta synpunkter mot de som här utvalls för att påvisa likheter med Grenfell. Hans bevisföring
och sluis:.tlser synas ej heller alltid så välgrundade och logiska. I åtskilliga fall verkar framställningen m.otsägelsefull.
Men vad man inte kan ta fel på det är Grenfells patos
och goda vilja att åstadkomrna nf1got bättre för framtiden.
Det vore verkligen att yppa en betänklig moralisk fegh et
om boken även fortsättningsvis icke skulle få uppmärksammas och läsas i England. Med en fortsatt bannlysning förefaller det nästan som om engelsmännen skulle ignorera den
gamla andliga rättsregeln: "Etiam diabulus audit_ur !" även djävulen har rätt att bli hörd . Och man kan mte ens
påstå att det är något diaboliskt i Grenfells förkunnelse.

staten och sjöfarten.

1

Av Jur. D:r F:. CARLQVIST.

~t! av d~ m~st ~~nd~~attcrade ämnena inom vår inrikespolitik; utg~r~s JU. for narvarande av frågan om statens relation till narmgshvet, enkannerligen den del av detsamma
som GUl?Ptages...a.v jordbruket, handeln och industrin. Me~
o~~sa u:.om SJofarten hava. ju många röster höjts, som beamt ~avdat ?e~ _uppfattmngen, att sa.· rskilt sta.t ens skatte_:pa redermanugen och detalj era de reglering av denna
alls:verksa~~et .varit i ~ö g grad betungande j a, kanske
t o -~ hmdr~t SJofar~e~ fna utveckling. - På detta svår~edomda spors.m~l vill } ag emell~rtid här icke närmare gå
lll utan skall Jstallet S<;Jka "se fragan från mer principiell
~punkl oc;1. frå~ar I!II% da, om det ej till äventyrs gives
dägra mer OJ)jekhvt giltiga grunder efter vilka den mycket
!Wltvistade gränsdragningen mellan' statstvång och fri föref!garverksamhet på näringslivets område här nu närmast
med ..tan_ke på sjöfarten, skulle kunna ord~as. En sådan untrrs?knmg kan dock icke göras utan att vi först måste söka
oss m på det svårbemästrade _iakttagelse- och tankegebit,
som kan kallas den vetenskapligt analyseringen av sjöfarten som sa_mhällsfunktion . :Utgångspunkten för en sådan utredmng synes. mig nästa_~ given av sig självt: sjöfart~n som ett rent ;pnvat geschaft som också är den historiskt
s:tt ::lkti_ga utgångspunkten härvid. Uppgiften för vår
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med sina funktio närer eller sin lagstiftn ing med nödvät1,
dighet behöver ingripa stödjan de eller regleran de i sjöfar.
lcns rent nautisk a sida. Utbildn ingen av dem, ,som konstru ,
era och bygga fartyg, har kunnat handha vas av rent Pti.
vata företag som förr "Chalm ers teknisk a läroverk " i Göte,
borg, och vad skulle hindra att även utbildni ngen av befäl
på komma ndobryg gan och i maskin rummet skedde gencntl
t ex redarefö reninge ns försorg? Att sedan staten har stora
il~tressen att bevaka vid undervi sningen av sjöbefäl H1 Vi
senare tillfälle att återkom ma till.
Från huvudre geln, att sjöfarte ns nautisk a sida skulle
från en rent teoretis k utgångs punkt - kunna drivas sorn
en utesluta nde privat verksam het gives emeller tid några viktiga undanta g. Dit hör till en början allt, som har sambann
med en farleds utprickn ing, fyrbelys ning och lotsuppa ssning.
Allt detta är ju nautisk a hjälpme del, som kunna komma
alt behöva utnyttja s av envar, som färdas eller uppehål ler
sig i en farled; han må vara svensk eller utlännin g, kofferdist eller örlog~man, fiskare eller nöjesseg lare. Och det vore
då orimligt , om organise ringen, driften och kostnad en för
denna nautisk a hjälpve rksamh et skulle konuna att åvila
den enskilda SJÖfara ren. Detta måste i stället uppenba rligen
tillkom ma det allmänn a, varmed vi i detta sammanh:::~ng
har att förstå den överind ividuell a organis ation av ett
folk, som man brukar kalla för stat. Man :kan ju t ex behöva anlita statens tvångsm akt fö·r att f å in penning medel
till driften av den \nämnd a nautisk a hjälpver ksamhe ten,
eller för genomf örande av lotstvån g i de fall då sådant av
officiell a skäl ansetts böra förekom ma. P å liknand e grunder
har man atl förstå, varför också byggand e, underhå ll och
driften av hamner och kanaler ansetts böra tillkom ma "det
allmänn a''; delta må nu represe nteras av staten eller den
underor ganisati on av denna, som vi brukar benälnn a kom·
lllUner.
Tyngdp unkten hos sjöfarts begrepp et ligger väl i vad man
något oegentli gt brukar benämn a den komme rsiella sidan
av sjöfarte n, d v s själva befraktn ingsupp draget och :allt va~
som har ;mer eller mindre samban d med dettas avhandl an·
de, avslutan de och verkstäl lande. - Häremo t framstå r dc
i befraktn ingen ingåend e nautisk a och geograf iska elemeJJ·
ten blott som hjälpve tenskap er åt denna. Vid en först~
blick på befraktn ingsupp draget måste man ju redan ll"1
historis ka skäl tycka, att man där rör sig på det stdn~
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privata.~ helgade__omr_åde, där staten varken kan eller bör
lt8>va B,tg?.t a~.t saga hll om. Och det skall vara synnerli gen
starka skal for att någon ändring härutin nan bör få vidtagas fr~n statens sida. ro p~~ncip - om ej alltid i detaljer ua -- .k an man nog ocksa saga, att detta är en uppfattn ing,
solll. galler både_ hos oss och de andra av Väster:J andets sjöfortidka nde n:ahone r och .som dessuto m synes bestyrk as av
direkta praktisk a erfarenh eten från rederirö relsen. Sjöfarten som en utesluta nde statsfun ktion har redan där den
endast ?elvi~ pröv~t~ såsom i USA efter första världskr iget,
sann~rhgen ICke g1v1t res~lt~t som mana till efterföl jd. p~
de .nannar e grunder na harfor kunna vi emeller tid i detta
till5,unntäl'l hang icke gå in; vi få i stället kanske senare
.
falle aterkom ma till frågan.
All ~meUertid s:iöfarte n ej kan vara en utesluta nde "privatsak ?Iotl emellan de persone r, som närmas t beröras av
befraktm ngsuppd raget såsom befrakt aren, och bortfrak tarenl'~dare~, det komme r 1\anske allra bäst till synes, därest
1·ättstVIster skulle uppkom ma mellan dessa kontrah enter elle1·
andra män~iskor, som ~ro mer eller mindre intresserad~
av befr:;tldnu~~sav!alet, sasom lastemo ttagare, försäkri ngsgivare, bargarl onkrava nde etc. Ty då måste ju den förförde l~~e I?,a:ten, därest ej en utjämni ng av hans intresse ns "kollr~wn 1 s::men med motpa~ten kan äga rum, .g öra en hänv~~~del~e t~~~ s~atens myndig heter med begäran om dessas
h]alp hll rattvisa ns seger. Det blir m a o domsto larna eller
ev:e~tuellt andra statsorg ans uppgift att klara upp det
hus!Iga mellanha~andet ~ellan de i befraktn ingsupp draget
.Iga. Och det ar nu hll normeri ng och i viss mån till
·~byggande av_ tvistigh eter på sjöbefra ktninge ns område
~ava _att Re blll~om~ten av alla dessa §§ i sjölagen om
med
-~aktnmg, haven, bargarlö n, sjöförsä kring etc V~kan, att redan statens element ära rättssky ddsuppg ifter
l~mgaro staten __ att ingripa . i sjöfarte ns sociolog iska gestaltlltng pa ~tt s_alt, att d~t mte tycks bli mycket övrigt för
dennas fria hv. Det bhr egentlig en endast rättighe ten att
a~1taga :.~ler avslå en f1::unstä llning om befraktn ing, ~rsätt
~ngen fo_r den~~s f~llgor~~de, det fartyg som härvid skall
:·().nuna hll anvandm ng, nar och varthän transpo rten skall
aga rum och en del andra bestämm elser av teknisk natur
80
111 b;ruka~· upptaga s i befraktn ingskon traktet, det ;S k cer~
~art~et, v~~a ~amma att bli. föremål för kontrah enterna s
Gla d1spos1hon 1 ett befraktn mgsavta l,
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Utom för rättsskyd d inom det egna landet inträffar det
ju icke .säll&n, att sjöfarten för sin drift kan komma att
behöva anlita landets diplomat iska och konsulär a represe11 ,
tanter i utlandet (Nabolan dsaffären t ex); ett förhållan de
som också det visar att sjöfarten bidrager till att tvinga
fram ~n statsordn ing, då till en sådan mest primära upp,
gifter Just höra att tillvarata ga landets inbyggar es intressen
Så långt som att hava egna
hos främman de makter. kommit. - Tydligar e än
icke
dock
vi
ha
ttacheer
sjöfartsa
i några andra hänseend en påkallar emellerti d sjöfarten sta,
tens hjälp och skydd under krig eller krigshot och det vare
sig vi äro med i leken e.ller icke. - Mellan storleken av
en stats örlogsflo tta och dess handelsf lotta har man j u inom den moderna marinpol itiken ansett, att en nära relation
bör råda, om den senare under krig skall kunna segla något
så när säker.
För sin fysiska existens och uppehåll ande av sin nuvarande kulturell a standard är ju vårt land i behov av tillförsel uv en hel deJ varor, som icke alls eller blott i otillr?cklig mängd finnes att tillgå inom landet såsom bensin
och brännoljo r, koks och kol, oljor, vissa maskiner etc. På
grundval en av dessa införda varor äger redan en stor del
av vår industrie lla produkti on rum, som sedan huvudsak ligen avsättes här hemma och verksam t bidrager till vår
kapitalbi ldning och beredand e av arbetsför tjänster. Praktiskt ~ett sker denna import- som för innevara nde år 1954 - beräknas uppgå till omkring 9 milliarde r kronor
-- med fartyg. Enahand a är ju också förhållan det med vår
export. Också ·denna beräknas för innevara nde år belöpa
sig till c:a 9 milliarde r kronor. Redan dessa allmänt kända
förhållan dert säger oss vad sjöfar(en betyder för vårt land ;
och då ha vi icke erinrat om, att svenska handelsfl otian
sedan början av 1950-tale t årligen seglat in omkring en milliard kronor i fraktintä kter, härigeno m kraftigt medverka n·
d~ till skapande t av vår i det stora hela hy~gliga handels·
balans. - Betydels en för ett nutida kulturfol k av tillgången
pa en egen effektiv handelsf lotta kan ju knappast överskat·
tas. Förefintl igheten av en sådan ger till en början möjlig·
het att uppträda som konkurre nt på den internatio nella
fraktmar knaden, särskilt då det gäller transport av varor
mellan uteslutan de utrikes hamnar, och av små nationer
såsom de nordiska , där iransport er till eller från hemlande t
icke räcker för att hå1la den egna handelsf lottan vid "fnJl

Jtisselsättnil!g" om denna växt till någon större storlek så-

som fallet ar med den 1svenska och danska för att nu icke

den nor~ka. I sistnämn da hänseend e, trans.p ort aY
"aror meJJan fr:unm~mde Jnnds hamnar, har ju för övrigt
Q..en svenska handelsf lottan _under senare år gjort glädjand e
ttamsteg: .. En egen hm.1.~els~~ott!l möjliggö r ju också för en
sotat a!t f~ra en mer SJalvstan dJg handelsp olitik, då den för
att fa sitt transport behov över haven tillg:odos ett icke
behöver lita till andra länders nåd. Att inlandsst aten
Schweiz måste anskaffa en egen handelsf lotta talar härvid
sitt tydl~~a språk. Men allra tydligast framlräd cr j u betyd~lsen for ett ~olk a.v .e n ,eg_en handelsf lotta vid krig eller
elJest under spanda mternaho nella förhållan den. Allt detta
är ju redan idel kända saker också för •.o ss svenskar som
upplevt tvenne världskri g och då fått direkt erfara' vad
en effe_~~ti.v handelsfl~tta ·k an b~tyda för vår folkförsö 1:jning
o~b I~lOJhghet att havda_ en SJälvstän dig utrikespo litik. V1d ~ndan av dessa praktiska ekonomis ka, politiska och militära skäl som :t ala om nödvändi gheten för ett land som har
havs~änser, att !hava tillgång till en handelsfl otta, gives det
ytterligar e ett, som kan vara värt att uppmärk samma i detta
sammanh ang. Erfarenh eter från vissa sjöfartslä nder såsom
England och Norge har visat, att en stor effektiv handelsfl?lta -- utom_ att en s~.dan är ägnad att väcka .och upprättballa. den natwnelJ a kanslan hos det egna folket - också
skapar prestige för detta folk hos främman de nationer ett an;'een~e, som visat sig icke vara utan betydelse för
fuamgang 1 konkurre nsen om den internati onella fraktlUarknad en.
1
Sett mot hakgrund en av den eminenta betydelse , som s'öfarten har för Sveriges samhälls liv, kunde nu synas enk~It
~og att säga, huru statens relatione r till del).na näringsg ren
aro att gestalta: De. måste uppenbar ligen gå ut på att främja
dennas utvecklm g 1 de avseende n som anses böra tillkomm a
staten, skydda dess normala förlopp och, negativt sett ej
fenom statså!gä rder i la~stiftnings;räg eller statsmyn digbeers besked hmdra dess fna utvecklm g. Det synes aldrig nog
hunna understry kas, att Sverige till sin ,s amhällsv etenskap f'"ga ostruktur i hö~sta gra~ är en maritim stat, och att detta
~rhallande har sma bestamda konsekve nser för frågan om
~art lands samhälls organisat ion, arbetsfor mer och lednincr.
Sverige är ,e n maritim stat icke endast i fysiskt-geografi~k
111
ening att det har långa havsgrän sei·, utan emedan det för
11änma
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sin fy1:>iska, ekonomiska och politiska existens och utvcck,
ling är beroende av transporterna över havet d v s. farly,
gens, enkannerligen handelsfartygens färdvägar. A v denna
anledning vore för övrigt beteckningen naval-stat - av det
latinska ordet navis = skepp - kanske en riktigare beteck,
ning för Sveriges s k sociologiska struktur än sjöstat Att
märka är vidare även: det är icke endast för tillförseln och
utförseln av varor som fartygen dominerar i den svenska
samhällsbilden. Också inrikes sjöfarten är alltjämt av be,
tydelse för varnomsättningen i .vårt land och kan vid krig,
enligt uppgift från sjömilitärt håll, rent .av komma att bliva
av avgörande betydelse för vår förmåga att segerrikt kunna
genomkämpa detta. Men sjöfartens betydelse för ,v årt land
stannar ju icke endast vid det nu sagda. Också för vårt
lands utveckling ekonomiskt, och .därmed också ytterst politiskt, är sjöfarten av grundläggande betydelse. Elt land
måste ju expandera om det ej skall sta~nera; något som
vanligen är början till tillbakagång. Och härvid hava vi
ingen annan väg att gå än via det sig alltjämt utvecklandP
näringslivet; de koloniala erövringarnas tid är ju förbi föl'
Europas stater, liksom territoriella erövringar inom dessa.
Och här framträder sjöfarten ej endast som en hjälpfunktion till särskilt industrien och handeln, utan som en samhällsfunktion, som själv kan aktivi<;era dessa näringsgrenar
genom att öppna vidgade avsättningsmöjligheter över allt
på jordklotet där fartyg kunna flyta fram. Den s k aktiva
sjöfartspolitiken, Johnson-linjens uppläggande av trafiken
med svenska varor på sydamerikanska hamnar för femtio
år sedan, och svenska sydafrikaHuj ens öppnande vid samma
tid av det rederibolag, som föregick Transatlantic, framstå
ju som de mest glänsande exempel på sådan aktiv sjöfartspolitik i vår sjöfartshistoria.
Det här senast sagda är för all del ingen nyhet; det
har sagts många gånger förut och bättre. Men det har synls
mig som man i vårt land aldrig kan trycka nog på det
faktiska förhållandet att Sverige med hänsyn till sin samhällsvetenskapliga struktur är en utpräglad maritim stat
·med verkan att svensk po~itik, här i betydelse av allmän
statsledning, i så hög grad måste vara sjöfartspolitik Hunlvida så i praktiken också är fallet skall tlag i detta sammanhang icke närmare beröra.
I inledningen till denna uppsats har jag sökt visa, hurll
sjöfarten för sitt normala förlopp i en hel del fall måste

Jila till slale~1~ ~jälp och s.kydd: l.ots- och fyrväs~nde, rätts-

)ljälP och nu~~tar~ky.~d •. diplomatisk.. o0 konsular medv~r

etc. Det .ar for ovngt allt omstand1gheter som krafhgt
till vår statsorganisations utformning. 1\;{en. också
staten 1 denna dess egenskap av en total organisahon av
viss beskaffenhet av ett folk har att ställa sig i relation till
!@öfartci!· Hit Jlör. :llärmast ~tatens rätt at! ~ttaga skatt~r
och avg1fter fran SJofarten, hksom andra narmgsgrenar for
att erhålla medel till sjöfartsmyndigheternas organisation
och arbetsformer. Statens rätt till rekvisition av handelsfartyg att vid krigstillfälle nyttjas i örlogstjänst är .e tt annat exwpel på dessa statens s k överhögsrätter gentemot den
näring det här hela tiden .v arit fråga om men visar också
den nära samverkan, som till det helas gagn måste finnas
mellan kofferdisten och örlogsmannen. Slutligen ha vi den
svåra frågan om gränserna mellan fri företagarverksamhet
och statens rätt och plikt att meddela föreskrifter och kontrollera dessas efterlevnad till säkerställande av sjötrafikens
trygghet i analogi med den som till lands gäller för järnyägur, hilgr, bussar, flyg etc. Härtill sluter sig så bestämmelser om hy~ien för hosläder och utspisning ombord, om
fartygs bemanning m m, det som brukar kallas "social'lftgstiftning till (s jöss. Bortsett från några allmänna talesätt
om .att denna lagstiftning icke får hindra sjöfarten i dess
inre lönsamhet eller yttre konkurrenskraft på fraktmarknaden torde 'd et .v ara svårt att på förhand ihär uppdraga
några fasta linjer 1nellan statstvång och fri disposition av
den enskilde företagaren, därför att det här ifrågavarande
området är .allt för svårt att på en gång överblicka. Frågorna får nog ses var och ien i sitt speciella fall, men mot
bakgrunden av att statstvånget ej bör vara större än vad
nödvändigheten kräver lill det helas och den enskildes gagn.
St~~en och sjöfarten representera ju två var för sig skilda
SUbJekt, och som vart och ett hava si'na särskilda intressen
alt 1·ealisera. Det är då lätt att förstå att motsättningar
lul.llna, ja kanske böra, förefinnas mellan två så olika inkressenter. Dessa motsättningar behöva dock aldrig bli
WV;erstigliga. Inför det stora gemensamma det gäller, böra
,l kunna utjämnas i harmonisk samverkan till bådas gagn.
.,.wudsaken är att båda parterna företrädas av förnuftiga
ombud.
·
.k.!lO

bidragi~
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Aktuella spörsmål i samarbe tet mellan
handels- och örlogsflo ttorna.
Anförande av viceamiral S. H:SON ERICSON den 26
november 1954 inför Stockholms Köpmannaförbund.
Sedan man numera allmänt accepterat det s k totala
kriget som en Länkbar form för väpnad jkonflikt mellan
stormaktsb locken har en rad synnerlige n viktiga försvarsfrågor presentera t sig. statsmakte rna har också i stor utsh'äckning dragit konsekven serna härav genom civilförsvar såtgärder, skyddsrum sbyggen, verks- och industrisky dd m lll,
Allt detta har huvudsakl igen konsentrer ats kring de territoriella, landbundn a livsfunktio nerna. Det är emellertid givet, att ett land med marin karaktär måste ägna lika stor
uppmärksa mhet åt det totala krigets återverkni ngar på sjöterritoriet, de oförstörba ra landsvägar na runt kusterna liksom också på de vägar till sjöss, som trafikeras för export
och import. Detsamma gäller vägfararna , handelsfart ygen.
Min personliga uppfattnin g är att mycket återstår att göra
inom detta område, innan rimlig .säkerhet uppnås.
Våra möjlighete r att i ett kommande krig täcka landets
behov av sjötranspo rter beror i hög grad på möjlighete rna
att hålla aktuella sjöhandels vägar öppna. ,Behovet av skydd
har därvid satt sin prägel på utformning en av vår örlogsflotta. Som fallet är inom andra länder, vilka för sin krigföring är beroende av sjötranspo rter, har eskortfarty gen inom vår msrin kommit att inta en alltmer framskjute n plats.
Eskortfarty gen utrustas i första hand för ubåts- och fl yg·
plansbekäm pning. Fartygens rörlighet spelar härvid en viisentlig roll. Inom mariner liknande vår egen, där man eudasl
i undantagsf all har råd att anskaffa specialbyg gda eskortfartyg eller fregatter som de kallas, omhyggs företrädesv is äld re
jagare för denna tjänst. Så är även fallet här hemma. Bristen på sådana fartyg tvi11gar oss emellertid att ta till ävc_n
andra, mindre ändamalse nliga fartygstype r, företrädesv is
hjälpkryss are, rt v s för örlogstjäns t ombyggda handelsfartyg. ?\ven jagare och kryssare måste i trängande fall till·
gripas, såvida de inte avses för andra uppgifter.

Våra möjli~he~er.. att på ett ändamålse nligt sält bygga ut
örlogsflotta n ar 1 forsta hand ett ekonomisk t problem. Med
nuvarande med.~lstilldelnin g ~an behoven ej tillgodoses .
under sådana forhålland en tvmgas man att söka sig fram
till lösningar, där kravet på direkt örlogsskyd d kan efter~jttas. Den enda utvägen 'Vi då har att välja är, att inom
1Jttenområ den ~tär exempelvis ubåtshotet är särskilt starkt
och det ur nauhsk synpunkt är möjligt, dra in trafiken ~n
omskärs och koncentrer a eskortfarty gen till öppna och för
anfall särskilt utsatta kustavsnitt .
För detta krävs emellertid tillgång på lämpligt handels~
tonnage, ett problem, som har betydligt många fler aspekter
än problemet att få fram ändamålse nliga örlogsfarty g.
Handelsflo ttans struktur regleras i huvudsak av utveck~
lingen på fraktmarkn aden, som bestämmer i vilken omfattning den ena eller andra fartygstype n byggs ut. Behov
av speciella fartygstype r för transporte r i krig s.p elar en
underordna d för att inte säga obefintlig roll. I stäHel iii
del rent fredsmässi gt driftsekono miska synpunkte r, som
blir utslagsgiva nde. Följden har blivit, att antalet större oceungående enheler ökat, medan det mindre tonnaget, kusttonnaget, alltmera försvunnit. 1939 bestod sålunda vår handelsflotta av 2.100 registrerin gspliktiga fartyg på samman-lagt 1,6 millioner brt och med en medelstorl ek på 800 hrt
medan motsvaran de siffror vid årsskiftet 1953/54 var 1.859,
2,7 resp 1.400 brt. Enligt kommersk ollegii statistik för årsskiftet 1952/53 bestod den svenska handelsflo ttan till 77 %
av fartyg på 2.000 brt och däröver, mot 67 % föregående
å.~·· Ur krigsförsör jningssynp unkt är denna utveckli~g he~ai~lig. Ett ytterligare bortfall av kusttonnag et konuner att
l hog grad begränsa våra möjlighete r att genomföra det
.·r OU1.1dgängligt för alt vi skall kunna
sportarbete , som a
rätthålla vår kdgspoten tial.
arrsekvens erna av kusttonnag ets bortfall är i korta drag
ande.
edelstorlek en av de svenska handelsfar tygen ökar.
~.om !öljd härav har våra handelsfar tyg i allt större utcknmg kommit att trafikera Sverige avlägset belägna
tenområde n, vilket gör att de är svåra att komma åt i
ovsögonbii cket.

l

E

ben tilltagande medelstorl eken medför
att många av våra genomgåen de skärgårdsl eder på grund
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av fartygens stora djupgående inte kan utnyttjas ulan fat~
tygen tvingas gå fram inom oskyddade vattenområden,
att endast ett fåtal hamnar med stora vattendjup k n11
utnyttjas,
att den ur luftskyddssynpun kt oundgängliga spridninge11
av värdefulla laster ej går att genomföra i erforderlig utsträckning,
att den totala lossningstiden för det enstaka fartyget förlängs genom att större ikvantiteter gods m~ste gå ut över
de enskilda lossningsaggregat en (bom
wmsch) och slutligen, som följ d av det sagda,
att den totala godsmängd, som kan lossas per tidsenhet
i svenska hamnar .och lossningsområden avsevärt minskar.
J{onsekvcnserna vis a vis örlogsflottan blir, att eskorttjänsten kommer att te sig avsevärt mycket mer ~etungan~le
samtidigt som ,det skydd, som kan :presteras bhr. belydl~Bt
försvagat. Detta i sin tur kan leda till, att andra mom S.Jokrigföringen viktiga uppgifter måste ~ftersättas.
Den svenska handelsflottans utvecklmg under 1900-talets
förra hälft är till icke ringa del en följd av ,Sveriges om·
ställnino från agrar- till industriland. Industriens utveckling ha~ resulterat i ökad import av 1:.åv~ror samt ökade
behov av avsättningsområd en för dc fardrga pr~dukte1:na.
Parallellt hänned har transportbehoven stegrats mte mmst
på sjön. .
.
·r
~ ·~ 1
Av det svenska tonnaget utnyttjades v1d årssin tet 19 ;) 3. J~l't
68 % i internationell trafik mellan utländska hamnar, medan
fartyg i trafik mellan sv:en~ka och u~~ändska hamnar utgjorde drygt 29 % och i mr:kes fart narmare 3 %. . .
År 1939 utförde svenska fartyg 35 % ,av transportarbetet
mellan Sverige och utländska hamnar medan motsvarande
siffra i dag är 48.
För närvarande äger 95 % av vårt ovaru~1~byte rum ~.n: 1~
västmakterna. Mellan 80-90 % av vara SJotransportvagal
och 2/ 3 av vårt ocea~tonnage be~~nner si~ inon~ vattenorn~
råden, som vid ett kngsutbrot berak~1as bl~ kon h ollera~le a r
samma makter. Även våra ekonmmska hllgå!1gar b~fmn~ ,
sig till 100 % ~nom Västmaktsområde . I ett sadant lage lat
våra möjligheter att utnyttja handelsflottan som ett trumf·
kort bli ytterst begränsade.
Efter dessa rapsodiska blänkar från den utåtriktade tra·
fiken kommer j ag över till kusttrafiken.

+

Vid sidan av alla de inrikestransporte r av 111er fredsmäskaraktär, som under ofred måste genomföras med en
på grund av rekvisitioner till försvaret avsevärt decimerad
fordonspark, tillkommer ett flertal "krigstransporter ", såsom
evakuerings- och undanförseltransp orter, uppladdningswansporter för armen bestående av dels. underhållsmaterie l,
Jfels fortmateriel m m. A v des sa är godstransportern a mycket omfattande och avses i stor omfattning genomföras sjö ..
J.edes. De engelska krigserfarenheter na på transportområdet
talar för att även transporter, som i nuläget planeras att
föras fram på land, under krig tvingas ut på sjön.
Trots att England näst Belgien med sina 302 km järnväg
per 1.000 km2 har Europas tätaste järnvägsnät eller 131 km
(för Sverige 37) på motsvarande yta, transporterades med
"coasters" runt Englands kuster under åren 1939-45 årligen
30 miljoner ton gods, varav 2 miljoner genom kanalen och
6 miljoner ton genom de11 s k "E-boat Alley", inom. räckhåll för tyska flyg- och Jätta sjöstridskrafter.
I likhet med engelsmännen kommer vi att tvingas tillgripa
kustsjötransporter . Härför talar förutom tidigare angivna
ftansportbehov även vårt kommunikationsn äts l1tformning.
5jg

*
Marinens verksamhet i krig bygger i stor utsträckning på
medverkan av till militärtjänst inkallade fartygsenheter ur
ltmdelsflottan, vilka går under den gemensamma hetecknmgen ''marinens hjälpfartyg".
Som hjälpfartyg uttas:
luaderna torrlast- och passagerarefartyg på 600- 2.000 ton
dw, vilka omändras till hjälpminkryssare , hjälpkryssare, kanonbåtar, stabs- och hjälpdepåfartyg, lasarettsfartyg m m.
fiskebåtar av olika storlekar, som omändras till hjälpminivepare och bevakningsbåtar,
. bogserbåtar, vilka i allmänhet i befintligt skick utnyttjas
l~lom de marina varvs- och basorganisationer na för konventiGnell bogseringstjänst samt i undantagsfall för bevaknings~t>pdrag,
.
f tank-, pråm- samt smärre .passagerarefartyg och toiTlastt~tyg av varierande typer, vilka utnyttjas inom underhållsJansten för personal- och materieltransport er, samt
smärre motorbåtar, som utnyttjas för sambandstjänst i
0 lika former.
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Fö~ ~tt kun~1a täcka behovet av hj~.lpf.~rtyg förut~~ttes

att bligangen mom handelsflotta n på for andamålet larnp.
liga enheter är tillfredsställa nde. Med tillfredsställa nde fätstås att en uttagning för marinens räkning inte får leda
till en minskning av det civila fartygsbestån det på ett s~
dant sätt att det blir till förfång för landets totala krigs.
potential. Avvägningsfr ågorna härvidlag är ytterst känsliga
Speciellt då det gäller fartygslyper där tillgången på far:
tyg är ringa. Tyvärr är detta fallet för de flesta här aktuella fartygstypern a. Med de utvecklingste ndenser, som f 11
är rådande, torde fö1'hållanden a inte bli bättre inom över.
skådlig framtid utan snarare tvärtom. Följande exempel
kan nä1m1as. Den transporttekn iska utvecklingen vid hl
a våra träindustrier har lett till, att det ,totala behovet i
fred av bogserbåtar minskats samtidigt som det totala kriget ökat behoven av bogserbåtar, inte minst i sambnnd
med civilförsvarst jänsten inom hamnar oeh lossningsområ den. Kustsjöfarten s tillbakagång har resulterat i att det
mindre .t onnaget avsevärt decimerats under de senare å ren
samtidigt som det totala kriget medför ökade behov av sådant tonnage för såväl militär som civil tjänst.
Rådande missförhållan den har iJ.ned skärpa påtalats från
militärt håll och för närvarande (framlagd :1955) pågår inom handelsdepar tementet en utredning för att söka åstad·
komma en godtagbar lösning av problemet.
Ett annat exempel i!_Jå svårigheter att täcka hjälpfartygsbehovet utgör fiskebåtarna. En av förutsättning arna för att
kunna hålla vår sjöfart igång i krig är att sjövägarna hålls
fria från minor. !Nutidens :m inkrigföring kräver tillgång på
ett stort antal minsvepare. Tillgängliga fiskefartyg torde e,i
kt1nna täcka dessa behov. Att i fredstid ytterligare bygga ut
minsvepnings förbanden inom örlogsflottan är ekonomiskt
örealiserbart. Enda utvägen synes därför vara ,a tt täcka be·
hoven genom s k beredskapsby ggen. Redan i fred skulle man
i samråd nu~d fiskeorganisa tionerna få fram 1-itningar till
fartyg, som i krig kan utnyttjas som minsvepare, och i fred
som fiskefartyg. I ett krisläge (krigsutbrott) skulle beställ·
ningar läggas ut på sådana småvarv, som inte är sysselsatta
med särskilda byggen för :m arinen. )U nder en senare freds·
period kunde materielen lämpligen försäljas som surplns·
materiel till hugade spekulanter.
*

Uppläggt~ingen av .vår importsjöfart i krig påverkas i hög
grad av l~ngsutvecl~lmgen. Blir fiendens tryck mot våra sjö-

ringa, kan vi föra fram
ton d w, företrädesvis pft
o-10.000 ton dw) .till det fåtal storhamnar, som kan ta emot
tartyg av denna storleksordni ng. Blir trvcket däremot hårt
tvngas vi vidta alla åtgärder för att importgods.e t skall er~
b@lla : största möjliga sp1-idning, möjligast skyddade för~ttnmg, samt ~ortast möjliga liggetid i samband med lastuf.ng o~h l?ssnm~. Dessa synpunkter var avgörande för
Churchill da ha~ 1 sa~band .. m~~ flygraiderna mot England
under. senaste varldsknget forb]od allt oceantonnage att gå
ued hll sydengelska hamnar samt beordrade att e:odset
skulle omlastas till coasters i skotska fjordar och h~innar.
Eftersom vi inte pä förhand kan säga hur krigsutveckli naen
b!,ir, ohar mm~ tvinga~~ lägg~ upp importplanläg gningei;. i
forhallande hll det samsta fallet, varmed förstås omlast·
ning till småtonnage.
En minskning av fartygsstorlek en från 9.500 ton dw till
2.000 ton dw resp 600 ton dw innebär en 13- resp 38-faldi!r
ö~ning av antalet tillgängliga kajplatser inom Västkuston;:
radet, samt er~ 4- resp 17-faldigo ökning av antalet tillgängll,ga. hamnar m om samma 01nra de. Samtidigt 6- resp 11fa!dtgas den totala lossningskapa citeten per tidsenhet samt
J;lllllskas den totala lossningstide n för det enstaka fartyget
med 63 resp 83 %.
Utöver här angivna k~jplatser kan även provisoriska lossllngsplatse-r:J ordningss!älla s inom undandragna skärgårdslbråden~ I• or att erbJuda handelsfartyg en bästa möjliga
skydd da de ::vvakt~ loss~.ing .kan de förläggas till förtöj!lngsplatser dar åtgarder ar VIdtagna för maskering m m.
~odelsvagar och Importhamna r
~an tonnaget (fartyg > 1 2.500

*

r [nlednin~svis

talade jag om det totala kriget som en mö.i-

~. utvecklmg. Det fordras därför målhända några ord om

-rFgshandling ar mot sjöfarten.
. "rågan om handelsfartyg ens internationel lrättsliga ställftJ..Ug är lika gammal som den internationel la sjöfarten själv
?ch den har behandlats vid olika tidpunkter oeh tillfällen
1llte minst då ofred stårtt för dörren.
'
lJl Dr folkr~ttslig 's ynpunkt synes några meningsskilja ktlig:eter betraff ande handelsfartyg ens in tern a tionellrä Usliga
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te .Jlations h~ndelsfartyg. Att handelsfartygen därvid skulle
~tatus i fred ej föreligga. P:\ de fria haven är handelsfartv
c·öna någ~m hansynsfullare behandling än örlogsfartygen motgen underkastade den egna statens lagstiftning o6h
~äger kngser~_arenheterna.: Den enda skillnaden blir, att ördigheter, vilket även är fallet inom annan stats territoriallogsfartygen ar ~;yggda for att ~unna bita ifrån sig medan
vatten, (dock med de undan1tag denna stat 1ur bl a egen
b.!Uldelsf?rtygen ar mer eller mmdre försvarslösa.
skyddssynpunkt kan komma att fastställa.
D:e t blir nog så att handelsfartvgen kmruner att bli särUr folkrättslig synpunkt synes även handelsfartygens ställ.
attrak_tiv~ objekt som ,a nfallsmål. Västeuropa behöver
sJdit
världs.
två
de
under
ning i krig klar, men sjöhandelskriget
ell enorm tillforsel av varor, bränsle, vapen och män för att
krigen har tydligt visat att de folkrättsliga synpunktema i
kunna motsätta sig en aggression. Att dessa livsnerver som
realitelen helt åsidosatts.
g~ ö-yer sjön~ blir förstahandsobjekt för stridsåtgärder
måste
Till en början följdes dock de folkrättsliga reglerna så.
råder val I~g~~ .tv!vel o~n. Det mo_?,erna kriget blir i lika
tillvirl~ att "misstänkta" neutrala fartyg fördes in till kon.
trollhamnar för undersökning. Om detta inte var möjligt häg grad forsorJnmgskrig som förmtelsekrig. Detta måste
lät man besättningarna gå i livbåtarna innan fartygen sänk- v'i hålla ~ minnet, när vi avväger våra egna försvarsmedel.
tes. Allt eftersom sjöhandelskriget skärptes blev metode111a
*
hänsynslösare pch handelsfartygen sänktes utan förvarning
oberoende av om de var neutrala eller tillhörde krigförande
Våra möjligheter att utföra sjöfartsskydd under beredmakt, samt oberoende av om de förde krigsmateriel eller skap är helt olika möjligheterna i krig.
förnärlenheter för civilbefolkningen. ,Kriget var totalt, vilket
I anslu lning till vad som redan sagts kan förutsättas
innebar att varje slag av tillförsel måste stoppas även om
metoder, som stred mot folkrätten, måste tillgripas. Härvid
att under ett beredskapsskede, handelsfartyg av konven~
har ingen regering försökt påstå att det inte längre fanns tionell typ (varmed förstås alla typer och storlekar av fm·någon folkrätt. Tvärtom har de ådagalagt stor respekt fiir tyg) kommer att trafikera samtliga svenska kustfarvatten,
folkrätten genom att bemöda sig om att visa att de inte medan i krig företrädesvis kusttonnage kommer att trafibrutit mot den och när detta inte längre varit möjligt, lw kera dessa vatten oeh oceantonnaget hänvisas till vidare
de sökt motivera sitt handlingssätt med att motparten först och mera avlägsna vattenområden,
gjort sig skyldig till folkrättsbrott, vilket berättigat dem
att . antalet k_mw<;>_jerade (eskorterade) handelsfartyg per
själva att tillgripa repressalier. ·
bhr storre under beredskapstillstånd än under
Elkorlfartyg
viss
av
.
skydd
angående
överenskommelser
Temporära
sjöfart har dock förekommit. Exempel härpå utgör den lmg, samt
svenska lejdtrafiken under senaste världskriget.
..~tt me~. ~1?-ahanda tillgång på enheter lämpade för eskortt\ågon motsvarighet till denna form av sjöfart är ej san· 1J~nst, moJhgheterna att utnyttja dessa för eskorttjänst är
nolik unrler ett kommande krig. Även om Sverige skulle ~tor~e under heredskap än under krig, då de måste utnyttkunna hållas sig neutralt och upprätthålla sina transoceana Jas aven för andra uppdrag än eskorttjänst
sjöförbindelser. har vi bara två alternativ att välja på i och
för förflyttningar, det ena att vi låter våra fartyg medfiilja h Mot denna bakgrund kan förutsättas, att eskortverksameten inom såväl Östersjön som Västerhavet under ett bedc krigförandes konvojer, det andra att vi låter dem segla
flk~psskede i princip kommer att genomföras under förenskilt. I förra fallet riskerar vi att få fartygen sänkta av
tnmgar utomskärs enligt samma principer, som under seav
faJlet
andra
i
rlen ena kril.~föranrle partens stridskrafter,
världskriget, men i betydligt utökarl omfattning herote
bådas.
på
e
A v det sagda framgår, att de av våra handelsfartyg, soill
i ett kommande världskrig sysselsättas i utrikes fart, obe- k. att .~nom Östersjön hotet mot eventuella :m almtransporter
roende av om vi därvid själva är neutrala eller krigförande, 1.~~ forutsättas bli väsentligt stö1Te än under senaste världskonnncr att behandlas på exakt samma sätt som krigförnn- 1\.nget samt
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att inom Västerha vel svensk sjöfart sannolik t måste eskol'.
teras till platser där den kan ansluta till krigföran de mak.
Lers konvojer .
För jämförel se kan nämnas omfal!niu gen. av den svenska
eskortver ksamhete n under senaste varldskn get.
Totalt eskortera des 150.000 fartyg en sammanl agd sträcka
motsvara nde 144 gånger runt jorden.
Eskortfa rtygens totala gångtid respektiv e avve~kade distans uppgick under tiden de~ 1/7 19~2-30/6 1943 tJll 154.0Do
timmar respektiv e R10.000 d1stansm muter.
I verksamh eten deltog huvudsak ligen 21 st jagare, ~ st
vedettbå tar 14 st minsvepa re av den större typen och :l st
hjälpkryss~e, samt i undanta~~fall .mindre ~ninsvepare ..?ch
motortor pedbåtar . Av dessa tJanstgJo rde 3 Jagare, 2 hJ~lp
kryssare större minsvepa re oeh ett antal motortor pedhatar
och mindre minsvepa re i Västerha vet medan övriga eskorterade i Östersjön .
Antalet för eskorttjä nst lämpade enheter är i dag något
större än det var vid ovan angiven tidpunkt. De väsentligaste förändrin garna består i. att 8 jag~~·e och e~t antal motortorped båtar utrangera ts, 8 Jagare oroandra ts till !regatter,
2 (inom året ytterligar e 2) jagare, 6 medelsto ra mmsv~pare
samt 6 (inom året ytterligar e 1) större och ett antal mmclre
1
motortor pedbåtar tillkomm it.
..
"
Under ett beredska psskede bedomes detta fartygsbesta!l(],
i likhet med det av öB fö;reslagna, tillfyllest för sannolika
eskortup pdrag inom såväl Östersjön som Västerha vet.
I krig blir situation en e;1 .~nna~:. J ll:gare oc!1 ;notor!orped~
båtar avsedda för tjänst 1 ostersJon mgår da t.allman:h et l
de stridande förbande n och förutsätte s endast 1 undantags ·
fall kunna lösgöras för eskorttjä nst Minsvep arna berä~.nas
bli helt utnyttjad e i minsve,p ningstjän st. För eskorttJ.t.~nst
återstår då endast ett fåtal fregatter samt eventuell a hplp·
kryssare.
Inom Västerha vet blir förhållan dena annorlun da efters.onl
sjöstrids krafterna där har till huvudup pgift att skydda uu·
portsjöfa rteu, varvid såväl kryssare, ja~are, fregatter solll
motortor pedbåtar kommer att engagera s 1 denna verksamh et
Det är hl a vid bedömni ngen av behovet av fregatter sol11
öB :s uppfattn ing och min gått isär.
öB anSN' att fregatter endast behövs i Västerha vet me~~Jl
iaa anser att de även behövs i såväl egentliga östersJ 0 ~
~o~1 i Bottenha vet. Behoven inom sistnämn da områden upP
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skilttas till två respektiv e en flottilj (er) med 6 enheter per
flottilj.
f'onsekve nserna 1 av: öB:s förslag är dels, att sjöfarten
}ängs Norrland skusten praktiskt taget lämnas utan skydd
siJi<ia inte de stridande förbande n (kryssare , jagare och
.tortorpe dbåtar) temporär t skall avdelas från de uppgifter, som de i första hand är avsedda för till eskortup pdrag,
dels att skyddet av transport erna till Gotland ständigt måste
01J).besörjas av sådana förband.
Mitt förslag däremot medger dels att därest kusttrafi ken
till övre Norrland framförs som strömtraf ik, fri ubåtsjak t
0 a.vbrute~ ~~an genomfö ras på två platser eller om konvoj~tem hllampas , att i medeltal en till två konvojer kan
fiamföras per vecka i vardera riktninge n dels att en till
två ko.n:voje~ ~e~lan fastlande t D
och Gotldnd kan skyddas
samt fn ubatsJaJk t anordnas pa tre till sex platser som
skydd för en normalt i strömtra fik framförd kustsjöfa rt.
Därvid behöver stridande förband ej anlitas.
Beträffan de Västerha vet sammanf aller öB:s och mina
unlzter på behov av eskortfar tyg. Behovet är baserat
av RE~ (Riksnäm~den för ekonomis k försvarbe redskap)
vna nnportkv anhteter samt av dessa föranledd a sjö-spor1:frek venser .
..?B:s obenägen het att förstärka fregattbe ståndet i östersJon och Bottenha vet synes mindre välbetän kt mot bakgrund
a~ Ryssland s tillväxan de ubåtsbes tånd, vilket f n uppskatt as
l1ll 30~ \enhe~er varav 50 mindre och särskilt lämpade för
O)erahon er 1 dessa farvatten . Möjligen bedömer öB sjölranspol'k r inom dessa vattenom råden osannolik a. Mot detta
talar tidigare relaterad e erfarenh eter från England.
Det avseende engelsmä nnen fäster vid den tillväxan de
ryska ubåtsflot tan framgår tydligt av tillgängli ga uppgiftet ·
~~ utbyggna den. av de engelska eskortför ban den. F n ingår
"8 st fregatter 1 den engelska flottan och under den när:as~e 3-å~sp~rioden tillkomm er ytterligar e 2~ st. Fregattestandet 1 USA omfattar 276 enheter. Men brant barn skvr
elden. Bristand e tillgång på eskortfar tyg under senaS'te
~lds~~iget ledde till att engelsmä nnen förlorade 2.462 st
h'lh_delstartyg på en sammanl agd bruttodrä ktighet av 11,33
~Joner ton. Dessutom förlorade engelsmä nnen 135 st fiske:ttyg. Något liknande vill de inte riskera en gång till.
l de!ta s~nunanhang vill jag inte underlåta att påpeka det
0
'dgangh ga komplem ent våra flygstrid skrafter utgör till
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sjöstridskrafterna vid skyddet av vår sjöfart. Inom vatte11,
områden med "högt lufttryck" är det inte sa_~molikt att ~ågo11
viktigare sjötransport kommer att gen~mf<?.ra~ med m~ndre
den är garanterad flygskydd. Samma ar .forha~lan~_et 1noll1
de stora sjönationerna. Även i den kontinuerliga <?.vervak,
ningen av våra kustfarvatten och områdena utanfor dessa
spelar flygvapnet en viktig roll, och det är my~ket tack _yare
denna verksamhet man i ett kommande kng kan rakna
med att låta vår sjöfart gå fram i strömh·afik längs våra
kuster.
*

I anslutning till de framförda allmänna synpunkterna på
lldels~artygen~ "självskydd"_ synes följande ytterligare
!:ientermg angaende bestyclmmg av handelsfartyg vara av

intresse.
" an<l ra var
.. Id sk r1ge
. t· VIsar,
.
.. k·,Erfarenb e t erna f ran
a tt san
Jrlllgar genom flyganfall minskades med 50 % sedan handelsfartygen bestyckats med luftvärn. Konsekvenserna av
detta har blivit, att NATO-länderna i stor omfattning förbereder bestyckning ,på sina handelsfartyg. Sedan 1947 finns
e-;tempelvis i Holland föreskrivet i lag, att allt nybyggt tonnage på över 500 brt skall ha kanonplattformar inbyggda.
I .England vidtas motsvarande. åtgärder, men på frivilligbetens väg, vilket likväl lett till att praktiskt taget alla enga fartyg, såväl nya som äldre, är försedda med förDen begrä"'?-sade tillgån~.~n på eskortfartyg, fö~ ;vil~~n tidigare redogJorts, samt SJostndsm~~lens utvecklm~ gor det
kningar för aptering av pjäser. Även i Norge har utnödvändigt, att handelsfartygen SJalva utrustas s~.' att de
dats bestämmelser angående skyldighet för redare att i
i möjligaste utsträckning med egna medel l~an fore?ygga nybyggen anordna erforderliga förstärkningar. Liknande åteller i varje fall begränsa skador genot;l, ~.tndshan~h~1g:~r. <1ärder är vidtagna även i USA.
Åtgärder som bör vidtagas är dels av m1htar, dels CIVIlfor :, Fördelen med enhetlig bestyckning och därav föranledda
{Qrstärkningsarbeten på alla NATO-anslutna fartyg är, att
svarskaraktär.
Till den första kalegoden hänförs fartygens utrustning aptering av pjäser kan ske på varje plats där pjäser finns
med artilleri, sjunkbomber, dimbildare, skyd.dssvep o~h liiJ,Igängliga och oberoende av fartygens nationalitet (inom
magnetskyddsanläggningar ~10t mi~or, ~ign~len~gsmatenel ramen för NATO). Samma gäller ammunitionskomplettem m tili den senare anordmngar for morklaggnmg och av· ringarna.
,
1
skän;ming av lanternor, camouflagemålning, .skyddstjänstVid sidan av relaterade bestyckningsförberedelser pedrivs
åtgärder i allmänhe~ omf~tt~nde ~l a ..br~nd- och g~~.sJ-;ydd, utomlands sedan flera år tillbaka utbildning i vapnens
skydd mot radioaktiv stralnn~g, ~acktoatmll:~s- och ro]nmgs· hantering. I England pågår kurser i London, Liverpool,
tjänst samt sanerings- och krigss]ukvardst]anst.
.
, \Hasgow och Newcastle-on-Tyne avsedda för såväl befäl
I vilken omfattning åtgärder av detta slag skall vidtas pa som manskap. I Holland har man gått ett steg längre. Sedan
det ena eller andra fartyget beror dels på fartygets storlek, andra världskriget inkallas där ingen personal i värnpliktsdels på inom vilka vatte11:områden man räknar med att del åldern till milHärtjänst, om den tjänstgör i handelsflottan.
Denna personal erhåller i stället 4 månaders specialutbild:företrädesvis skall utnyltgs.
Att förse samtliga fartyg med alla dessa olika sorters n~a· ning för tjänst i handelsfartyg i krig och med tyngdpunkteriel är såväl praktiskt som ekonomisk orealiserbart. !Ill· ten i utbildningen lagd på artilleritjänst Den grundläggande
gängliga förläggningsutrymmen ~ör personal med~~r mang~
ildningen kompletteras sedan under två repetitionsmöten.
gånger inte erforderlig bemar:mng av ak~uella p]aser: f a~.
en sjöman inom 5 år efter den grundläggande utbildtygets konstruktion medger e] heller all hd att e1~ arhll~:.
gen slutar sjömansyrket, inkallas han att fullgöra restepjäs överhuvudtaget ·kan ställa.s. omb~rd. ~an tvit;.ga~. da; rande del av .ordinarie vpl-utbildning (21-5 månader).
för till någon form av kategorundelnmg, vilken hanfor SJ~
Jtelaterade uppgifter visar den vikt västmakterna fäster
såväl till far~y?s~yp son~ a~vän1,nh~gs?mr~d~.
.
. 19 h~.d handelsfartygens egenskydd, speeieUt beväpning. Xven
Angivna "c1v1lforsvarsatgarder bor 1 prmc1p v1dtas 1 1• ar hemma har denna fråga varit föremål för ingåfartyg oberoende ~v st?rle~ o?h sysselsätt~in.~sområde.
~llde granskning inom marinledningen och man har därvid
gärdernas omfattmng far harvid avpassas 1 forhållande t
i.,. Princip konunit fram till smnma slutsatser som inom
·~A To.
varje särskilt fartygs möjligheter i olika avseenden.
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J ag anser sålunda
att om vi skall kunna påräkna sjöfart i krig, handelsfat,
tyg i första hand > 1.000 ton dw måste bestyckas,
att 40 och 20 mm pjäser är de lämpligaste pjästyperna,
att 10,5 cm pjäserna är mindre aktuella,
att ett förstahandsbehov av pjäser måste anskaffas rcda11
i fred,
att förstärkningar bör anordnas redan i fred i samtlign
handelsfartyg på över 1.000 ton dw,
alt en utebliven bestyckning av handelsfartygen i reali.
teten innebär att de pengar, som investerats i anlägg.
ningar iland, får att kunna ta emot vår import i krig, iir
mer eller mindre bortkastade samt slutligen
att det är statsmakternas skyldighet att tillse, att svenska
medborgare, som fullgör för fosterlandets försörjning ound.
gängliga uppdrag, ges skäliga möjligheter att försvara sig
och inte helt utlämnas till en fiendes godtycke.
Lika väl som man numera bygger broar, järnvägar etc
med tanke på att de skall kunna repareras snabbt vid krigsskador, måste man även se .t ill handelsfartygens skydd och
reparationsmöjlig heter.
Totalförluster av handelsfartyg under senaste kriget för·
orsakades i stor utsträckning av att fartygen, även genom
förhållandevis små skador blev instabila och kantrade, utan
att besättningen hade några möjligheter att ingripa. Detta
måsle förhindras och därför måste spörsmålet bli föremål
för ingående granskning. Även om det inte leder till några
genomgripande omkonstruktioner av vede..rtagna fartygsty·
per kan måhända en ändamålsenligare cellindelning av be·
fintliga tanksystem åstadkommas, ett tvärskeppsskott göras
starkare ~eller dras. upp till ett \högre liggande däck etc.
Vidare kan bestämmelser utarbetas, som exempelvis ålägg~r
fartygsbefälet i krig dels att lasta sina fartyg så, att nurxt·
mal stabilitet erhålles, dels att inte fylla barlasttankarna
annat än för trimning i samband med skrovskador.
Har man målsättningen klar finns mycket att göra, utan
att. handelsfartygen för den skull bli ;mindre lämpade för
..
sin primära uppgift.
Att reparationsmöjlig heterna i krig m åste samordnas ar
självfallet. Marinens maskerade förtöjningsplatser och berg·
rum kan tänkas komrna båda parter till godo,

..

;\ven om alla i det föregående angivna åtgärder vidtas
};:rävs för att transporterna skall kunna genomföras att man
tJisponer~r. kompetent sjögående ~personal. Med kompetent
Jl1 en~s da I~ke att den bara skall kunna fullgöra sina freds111ässiga åligganden utan att den skall vara fullt insatt i
}lur handelsfartygen skall handhas i krig.
Bristerna i detta hänseende konstaterades ganska snart
senaste världskriget. Av den ,anledninge'u anordnade
uder
11
111arinen i samråd med kommerskollegiu m i våra större sjöstäder s k konvojkurser för sjögående befäl och manskap.
Värdet av detta slags utbildning visade sig snart och framIlår även av att liknande kursverksamhet hedrevs under
kriget av de flesta krigförande nationerna och för närvarande bedrivs på flera håll i utlandet.
Här hemma är vi väl medvetna om, att utbildning av
detta slag är nödvändig i fred. Sedan två år pågår tack
vare konunerskollegii förståelse för saken viss utbildning
i dessa ämnen vid fartygsbefälsskolo rna, varvid militär- och
J;v!1försvarsperso nal tjänstgör som lärare. Vid befälsskolorna undervisas i de "mera civilbetonade" ämnena, medan
utbildningen i rent vapentekniska ämnen sker under de marina repetitionsövning arna.
Tyvärr är det endast en begränsad del av den nu seglande
personalen, som kornmer i åtnjutande av denna utbildning,
och man undersöker om det av den anledningen inte vore
möjligt att få igång de gamla konvojkurserna, moderniserade med hänsyn till tidens och J(}en tekniska utvecklingens
krav.
Till att börja med bör man begränsa verksamheten till
ildning av fartygsbefälet, men så snart beslut .fattats om
tyckning av handelsfartygen bör även manskapskategorna del'taga.
Utbildningen av fartygsbefälet bör bl a omfatta sjöfartsskydd i allmänhet, uppträdande i konvoj och under enskild
flyttning, teknisk utbildning i skyddet mot ABC-stridspel, förbindelsetjänst, användning av radar, försvar mot
atar och minor, ru.iillenitjänst samt identifiering. Mansrapets utbildning skulle i första hand omfatta pjäskännccom och prakti8ka skjutövningar samt identifiering.
En annan gren av handelssjöfartens skydd i krig är
~t enskilda fartygets skyddsfjänst. Men behov av kunnig
,Yddstjänstperson al föreligger även i fred. Av den anledUlngen torde det vara ett önskemål att få igång skydds-
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tjänstutbildning oberoende av tidigare nämnd utbildni 11 g
Som ett led i dessa strävanden inbjöds sjöfartsnäringe 1 \~
ledande män sistlidne september för att bese marinens an.
läggningar på Berga, och därvid diskuterades i vad m(\ 11
man kunde utnyttja dessa och liknande anläggningar f ö~
utbildning av även handelsflottans personal. Redarna \isa.
de stort intresse för saken, och frågan är föremål för i 11,
gående granskning.
Sedan några år tillbaka pågår signaleringsövningar 111el,
lan svenska handels- och örlogsfartyg. statistiken ~ver dessa
övningar visar att de bör bedrivas i betydligt större omfa.tt,
ning än som. skett hittills. För att stimulera intresset ,s ärskilt
inom handelsflottan kommer marinen årligen att utdela en
minnessköld till det handelsfartyg, som under året uppnått
bästa signaleringsresultat.l) Samtidigt Hildelas den för signaltjänsten ansvarige ombord minnesbägare från Sveriges
Redareförening. Ännu har tiden varit för kort för att kunna
konstatera om åtgärden har haft åsyftad verkan, men sannolikheten härför är stor. Tävlingsmomentets betydelse illustreras av intresset för serietävlingan1a inom handelsflottan
i olika idrottsgrenar. säkerligen skulle liknande tävlingsmoment kunna läggas in i även andra här angivna grenar aY
beredskapsutbildning.
*

J ag skall slutligen anföra några synpunkter på kostnadsfrågan.
För att kunna lösa den mångfald spörsmål, som här berörts behövs i de 'flesta fall pengar, och att få fram dmn
kom~er säkerligen att bli mycket svårt. Dessförinnan hör
man likväl ha klart för sig hur kostnadsfördelningen i princip bör ske och därvid kan tillvägagångssättet i utlandet
tjäna till ledning.
.
Inom de europeiska, NATO-anslutna staterna har ma~1 1
allmänhet fördelat kostnaderna för exempelvis bestyclnnng
av handelsfartygen så, att staten svarat för anskaffnin_gskostnaderna för konstruktionsritningar, pjäser, aromuniboll
m m samt fÖr anläggningskostnaderna, medan redarna ~tåt\
för eventuel1la extrautgifter föranledda av ökade liggebder
1)

Bästa handelsfartyg i optisk signaJlering mellan örlogs- och ban·

delsfartyg för år 1954 blev svenska Orientlinjens M/S Boreland,

·id varv, för anordnande av förstärkningar m Jn. Ersättning
för eventnellt förlorad lastkubik utgår . ej .
.
1 USA är förhållandena annorlunda genom att dels den
lf!llerikanska staten äger en .stor del av handelstonnaget
(1951 c:a 2.000 fartyg om ,s ammanlagt c:a 18,3 miljoner dwt,
varav 17,5 miljoner ton ligger upplagt i reserv och resten
uthyrts till privata rederier), dels ungefär 2/3 av det privatägda tonnaget (1951 c:a 1.300 fartyg och sammanlagt e:a
15 5 miljoner dwt) tidigare tillhört staten och byggts för denn;s räkning. Även senare har staten låtit bygga för krigsbruk lämpade handelsfartyg exempelvis 35, sedermera minskat till 21 snabbgående transportfartyg av "Mariner"-klassen, 3 st trupptransportfartyg på vardera 19.600 depl ton
samt ett antal tankfartyg.
För att få militära behoven tillgodosedda på privat byggda
enheter har i vissa fall subventionering tillgripits. Exempel
härpå utgör passagerarfartyget "Undted States" på 54.000
brt och med en officiell toppfart på 35,6 knop. Byggnadskostnaderna för fartyget uppgick till 70 miljoner dollar,
varav staten svarade för 42 (60 %) . Fartyget har stor motståndskraft mot fientlig vapenverkan, främst genom ändamålsenlig vattentät indelning. Köks-, sanitets- och ventHasanordningar är avpassade för 14.000 man.
ågon fördelning av kostnader liknande den i Europa
aldrig varit aktuell i USA.
Jag ka~ inte nu gå in på vilka vägar ma1f bör välja i
vårt land. Del står emellertid alldeles klart för mig att fö1·~redelser måste i fredstid vidtagas både ombord på handelsfartygen och genom att hålla automatpjäser i förråd.
Kostnader för dessa åtgärder uppskattas enligt dagens
prisläge till totalt c:a 130 miljoner, varav c:a 86 miljoner
som engångskostnad; resterande 45 milj on er skulle kunna
slås ut på en 10-årsperiod med 4,5 miljoner om året.
För att säkerställa beståndet av hjälpfartyg, speciellt fiskebåtar och ton-lastfartyg under 1.000 ton dwt, ifrågasättes
om 'inte statlig subventionering vore motiverad.
Såväl inom handelsflottan som inom marinen är man
~dveten om att det är nödvändigt att gemensamt reda ut
:Ula de frågor, som hänger ihop med skyddet av vår sjöfarl
1 ,krig. Med anledning härav har nyligen tillsats en kommit~e llled uppdrag att katalogisera oeh analysera aktuella problern samt uppgöra principförslag till lösningar. Kommitten
estår av, förutom en ordförande, två representanter för
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marinen och tre ]för handelsflottan. Sedan konm.1itten kont,
mit fram med sina principförslag skulle den slutliga behand,
lingen av spörsmålet ske i 'ett större sammanha~g. Det ~~·
min förhoppning att dessa åtgärder skall leda hll åsyftat
resultat.
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f"leddelande trån utländska marmer.
Meddelanden från Marinens pressdetalj.

Canada.
KJrYssaren Ont,ario ligger under ombyggnad till skolfartyg i EsquiJl')Blt. För att erhålla tillräckliga 'förläggning'~- och utbildningslokaler
tör officerselever och kadetter har huvudartilleriet tagits. i land och
JtV'ar om'bord !finns endast en 10,5 cm kanon och en Boforspjäs. Två av
de tre eskortjagarna som tjänstgjort i koreanska farvatten har hemkallats. Haida anlände dfu""L l november tm Halifax och Cayuga avseg-

Jade den 22 november ooh beräknas anlända till E.squimalt den 17 december.
(Marine News\ dec.) .
Genom en överenskommelse mellan den brittiska och kanadensiska
flottan skall de tre ubåtarna Anstute, Ambush och Alderney baseras i
Halifax och där tjänstgöra @ffi målfartyg åt de kanadensiska ubåtsjalrtfartygen. Man räknar med att omkring 200 man skall erhålla kompletterande utbildnng. Anstute lrommer till Halifax i mitten av mars
och nästa båt en månad senare. Den tredje ubåten kommer inte förrän
l mitten på juni.
En liknande överenskommelse finns redan med U S A för övning
av eskortfartygen på Stilla Havskusten.
(La Revue Maritime, jan.).

Danmark.
Motortorpedbåten Havskatten sjösattes i. Fredrikssund den 5 november.
(Marine New:~ dec.).

England.
Anti-ubåtsfregatten Russel av Hardy-klass sjösattes den 10 decetn.ber. Fartyget är 310 långt och 33 fot brett. Maskineriet utgörs av
en ny typ ängturbiner som byggs av Wallsend Slipway & Engineering
Co, ;Be:styckningen skall utgöras av tre Bofor'spjäser S!Lmt squid,
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Kustminsveparen Dufton sjösattes vid Goole Shipbuilding & Repa(.
ring Co den 13 november.
I slutet av oktober sjösattes motortorpedbåten Dark Adventur01,
l<Jtt större arutal båtar av denna typ skall under ledning av ISaundcr~
Roe byggas på olika varv. Deplacementet är .64 ton, längden 71 fot
hredden 19 fot och djupgåendet 6 fot. Maskineriet utgöres av tv~
Napier Deltic motorer på 2500 hkr. På spant av aluminium ligger hord.
läggningen av mahogny i två diagonalt ställda Lager. Även däcket är
av aluminium. Som kanonbåt skall beväpningen utgöras av antingen
en 11,4 cm kanon och en Boforspjäs eller två Boforspjäser och solll
motortorpedbåt fyra 53 cm torpedtuber och en lätt kanon. Besättninge11
utgöres av 12 man.
(Marine News, dec.).

tJbåten Narval sjösattes den 11 december i Cherbourg. Narval är
törsta ubåt som byggts efter kriget och den· första i en: slerie på
:e~tar som alla skall va1·a färdiga 1955.~57. Ytterligare treo bygges ,i
.rbourg (Dauphin, Marsouin och. Requm)..och av de återstaende tva
s Morse på Chantiers de la Seme Manbmc och Espadon på Chan~g
.
.
. 8 Augustin Normand au Havre. Ubåtarna av Narval-klass Kommer
få lwnventionellt framdrivningsmaskineri och i övrigt likna den
a ka XXI-typen. Deplacementet är 1200/1900 ton. I marschläge och
~er snorkeldrift framdrives dc av två Schneider dieselmotorer på
~dera 2000 hkr. Bestyckningen utgöres av åtta torpedtuber varav 2
dii,ckstuber. Ett stort antal reservfurpeder kan medtagas och oml~dd~ng
är .srnabbt att utföra. Farlen i marschläge är 16 knop och 1 ulage
Förråd för 3 månaders expedition kan medföras.

ti:
fs.

(La Revue Maritime, jan.).

Frankrike.
Luftvärnskryssaren De Grasse, som kölsträcktes på örlogsvarvet i
Lorient redan i november 1938, har färdigställts och börjat sina prov.
turer. Vid l{rigsutbrottet 1939 var tre krj~sare av denua typ beviljade.
Chateaurenault skuil>e bygg~s av Forges et Chantiers de la Mediter.
rannee och vissa förberedelsearbeten hade utförts och Guichen 1Var be·
ställd hos Forges et Chantiers de la Gironde. När Frankrike kapibul~·
rade i juni 1940 låg De Grasse under byggnad i torrdocka och var
nästan klar för <;jösättning. Under kriget låg arbetet nere men trots
att varvet fullständigt föllstördes av aLlierade bomhanfall och sabotage
förblev sl<.:rovet oskadat så när som på två mindre splintträffar. ~fter
Jn·igs,slutet kom byggandet av handelsfartyg i främsta rummet. Varvsanläggningarna måste dock först iståndsättas och nya maskiner an·
skaffas. Eftersom De Grasse upptog en värdefull bädd beslöt man att
färdigställa fartyget så att det gick att sjö.sätta. Detta skedde i for·
cerat tempo \och sjösättningen ägde rum den 11 .s1ept. 1946. Därefter
förtöjdes skrovet på redden i Lorient och fick ligga där i nästan fein
år, innan det blev bestämt ht fartyget skulle färdigställas omändrad
till. luftvärnskrys:slail"e. Detta skulle göras på örlogs'V'arvet i Brest dit
skrovet bogserades år 1951. Den 27 november sjö.sattes. på örlogsvarvet
i Brest jagarna D'Estrees och Du ChayLa. Av de beslutade 17 jagarn~
av Surcoufklas.s har härmed tolv lämnat stapelbädden.
USA har öve,rlämnat den stora minsveparen Aloncon samt kust·
minsveparna Liseron, Muguet, Renoncule och ~Pivoine. Fartygen lämnade
San Diego den 22 november.
(Marine :Wews; dec.).

Holland.
Den 13 oktober sjösattes minsveparen Dokkum som första fartyg
i en serie på 32, av vilka 18 byggs enligt p:fNshore överenskommelsen.
Beställningar har lagts ut på 14 olika holländs1ka varv.
(La Revue Maritime, jan.).

Italien.
Korvetlien Airone av Alba.tro.s-klass sjösattes den 21 november i
<;'olls.tellamma.re di Stabia.

Kina.
Eskortjagaren Tai Ping (ex amerikanska Wyffels) sänktes den 14
november av kommunistiska motortorpedbåtar utanför ön Taichen. Minst
ao .av den till 120 man uppgående besättningen följde fartyget i djupet.
(Marine News, dec.).

V ästtyskland.
Tanktonnaget som i september 1939 uppgick till 208000 ton fördelat på 53 fartyg, bestod i november >1954 av 78 fartyg med tillsam·
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mans 237000 ton. Nästan hälften av fartygen är mindre än 5 år gan11«
Den västtyska handeLsflottans storlek är nu över hälften mot var cle~
var före kriget.
(Marine Runds'c hau 6;54).

Litteratur.
C. H. Df:whurst: "CLOSE CONTACT".
George Allen & Unwin, London.
NY BEDöMNING AV SOVJET.

U. S. A.
Jagar-na Hambleton, Rodman, Jeffer.s; och Doyle som under kriget
tjänstgjort som snabbgående minsvepare, har äter ombyggts till jagare
och äterfått sina gamla nummer och beteckningar. Jagarna tillhör
Livermore-klassen och trädde i tjänst å:r 1942. Flera fartyg av donna
klass har efter kriget överlåtits1 till Kina, Grekland, Italien, Japan och
Turkiet.
Data för LiverroK>re-klassen. Deplacement 1620 Ull 1630 ton. Längd
106,07 m. Bredd 11,8 m. Djupgående 3,1 m (utan förråd). Maskinstyrka
50000 hkr. Fart 36,5 knop. Bestyckning 4- 127, 4 a 6-40, 5- 53 TT.

Gemensamt för alla skildringar av Sovjet är att de i stort sett
endast är bedömningar och uppskattningar. Inga verkliga sakuppgifter
står utlänningen till buds. statistiska uppgifter som flndra länder ärJigen trycker och distribuerar världen runt betraktas som statshemligheter i Sovjet. Kontakter med ,ryssar är s1våra att erhålla. Kommunisterna betraktar alla kontakter ~ed utlänningar som början till förräderi.
Dessa svårigheter att erhålla saklig kännedom om sovjetryska förhällanden har medfört många ödesdigra missuppfattningar under årens
lopp. Då det tysk-ryska kriget utbröt 1941 :var det inte bara Hitler
och flertalet tyska generaler som gjorde sig skyld~ga till en 'ödesdiger
undervärdering av ryssarnas styrka - också flertalet ledande militärer
i det allierade lägret talade om att Sovjet skulle vara nedkämpat inom
några veckor eller i bästa fall ;månader. Den ;riktigaste uppfattningen
om Sovjets styrka hade måhända de tyska militärer som vistats i Sovjet under det ,t ysk-ryska militära samarbetets tid på 1920-talet - och
dessa varnade för ett angrepp på Sovjet.
Den brittiske brigadgeneralen C. H. Dewhursts pok, "Close contact", ä.:r !ika flertalet föregångare i det att den är ' en. uppskattning,
en bedömning, av ,sovjetryska förhällanden på en bas1s av få verkliga
saJruppgifter. Därför ingalunda sagt att den därför behöver vara felaJdig eller oint,res:sant. General Dewhurst har stora erfarenheter av
ryssarna. Under tre år, 1950-53, var han chef för den brittiska mili.
tärkommissionen i den ryska ockupationszonen i Tyskland och talar
därtill ryska flytande.
Dewhurst försöker först ge en psykologisk förklarino- till den makt·
~tik ,Stalin förde. Han drar sig inte Iför att på fullt allv:r förklara Sta: för sinnessjuk mot slutet laV hans levnad. I så fall måste man doclc
• ns.tatera att det var en sinnessjukdom .sorr. tillät hans Sovjet att
kanuna in hela potten ·- ensamt - i det andra världskriget. .
ol" Krig.et ·:fordrar i första ;h.and fyra faktorer
stål, järn, kol och
Ja. Enligt Dewhurst är Sovjets mål för ~955: stål 44 järn 34 kol 372
och olja 70. I jämföreLse därmed är 1951 års siffror ~ör väs.t:r (USA.
~ritannien,
;Franklike och Västtyskland: stål 134,, J"ärn 92 lcol 931
dl'r,:
··,
'
'
d a 311. Den överväldigande överlägsenheten pä västerlandets sida är
0
, ck inte fullt så markant scm Dewhurst summerat ihop den till. l\lf...an
'"å.ste tyvan·
..
.. l. d ag, sex å r efter pragkuppen, konstatera att det
an
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ligger inom möjligheternas gräns för Sovjet att i en kuppartad krigs,
öppning pä fä dagar besätta den europeiska kontinenten. Då bortfalle~
bade den västtyska och franska produktionen och den kan dessut 0lll
'
åtminstone delvis, komma Sovjet till godo.
Dewhurst tillåter sig också att spekulera i omständigheterna kring
Stalins död och Berias fall. Många av synpunkterna är mycket intres.
santa - och skulle vara det i ännu högre grad om Dewhurst ha(t
kontal;:t med de inre kretsarna i Kreml vid tidpunkten ifråga och inte
med tredjeplans,f'igurer i Potsdam.
Inledningsvis talades i recensionen om att det mesta som skrivs
om Sovjet i väster är uppskattningar oeh bedömningar. Dewhurst mena1
att detta mfX.!fört att Sovjet i krigets slutskede och tiden närmast dår.
efter ofantLigt överskattades i väster. Själv menar han att Sovjet ilr
(·n kolos,s på lerfötter. Ifall detta uttalande är med sanningen överens.
stämmande bör man dock för säkerhets skull uppmärksamma att den
ryska leran kan vara nog så seg oeh att den på siin tid ptgjorde ett
mycket väsentligt hinder för de tyska offensriverna som bokstavligt
talat körde fast i den ryska gyttjan och leran.
Dewhurst kommer också. med goda räd hur man ,bör behandla ryssar.
na vid förhandlingrur. De ,är 1asiater i första hand och s~kall behandlas Mm
sådana -· då når man resultat vid förhandlingsbordet. Tyvärr har tyd.
lig€11 inte Dewhursts bok i det avseendet vunnit uppmärksamhet bland
politlikerna i väster finnu.
Det är värt att uppmärksamma att de två länder .som fortfarande
ligger utanför järnridån men var i krig med Sovjet under andra världs.
luiget - Finland och Västtyskland - inte är benägna att i likhet med
Dewhurst under,skatta de ryska resurserna. Mannerheim, med trettio
år i tsarrysk tjänst och den mest renodlade aristokrat och motståndare
till bolsje"ikerna, har t. ex. aldrig uttalat sig om Sovjet som en kolos.s
på. lerfötter.
1

K. R. Perhusen.

Alan Villiers: THE WAY OF A SHll'·
Hodder & Stoughton, London.
SEGLINGSKONSTEN OCH DESS 1\IASTARE.
segelsjöfartens sista årtionden kommer alltid att intressera havett
män och mänga utan:för deras krets. Detta ämne kommer därför aldl'ig
att bli uttömt och mycket är ,oskrivet änn~. Denna upptäckt gör 1nan.
om inte förr, när man har läst Alan Villiers bok "'l'he way of a snip'',
Boken är ett äreminne över de stora fyr- och femmastade ](!lP'
h,ornarna, b~rkskepp och fullriggare. Den skildrar också historien Ol~

de rnän, redare, befälhavare, styrmän och sist men icke minst män-

••t are 1.•Kons t en att få. ut det bästa av dessa
..,A..,.,.,
gJJB. på. ~-,,
. .. _, som ,v ar mas

~~jiJ.ll11ners. . ~~la i~~esserade,

men först och ;främst . de, som haft

ötJllAnen att lara S'Jomansyrket ~rån 1en råseglares !rigg och däck,

~te känna tac~,sam~-~t över ;att fö-rfattar.e n för framtiden har levandegjort den verkhga hoJdpunkten i .segelsjöfartens. fascinerande historia.
Villiers bok kommer, när konsten att manövrera och segla en råseglare
8.r utdöd, att bli en utomordentlig 1uppslagsbok för alla de, som i fram,_.
tiden kommer att tjus!BS av djupvattenssegling.
Vi~liers har förmågan att se ~e sista hundra årens utveckling· av
)"ä'Segel:fartygen perspektiviskt och är fullständigt neutral i sin uppskattning av de olika nationernas insatser. Han ~åter inte natiolliSflagga.n inve.r ka på sin bedömning av segelfartygens skönhet eller_ sjömans·
skapen. Denna uppfattning kan späras från pärm till pärm. Han anser,
att clipperskeppsperioden icke var segelsjöfartens höjdpuni1.t. Den gloria,
,so!Il har svävat över dessa skepp och deras befälhavare flytta~ han
över till kaphornarna kr~ng sek.el.skiftet. Han framhåller att 1900·
talets .stora fullriggare och barkskepp ·:>ch i första hand de som var
hemmahörande i Hamburg, utgjorde segel&jöfartens toppunkt. Särskilt
de män, som förde ,redaren [Laeisz berömda segelfartyg, ~utvecklade
seglingen till en .verklig vetenskap. Författaren bevisar detta också med
en mångfald uppgifter om .rekordr~sor. Det nämnda rederiets främste
befälhavare, Robert Hilgendo·r f, får ett helt kapitel ,f ör sig.
Boken, som är en hymn till denna nu så exklusiva segjlingskonst,
berättar om livet ombord från salong till skans på dessa kaphornare.
Den tyske matrosen Charlie MUller fär flera sidor för att skildra den
äkta sjömannens syn på livet ombord på des,sa snabbseglare där sällan
eller aldrig bärgades lägre segel än röjlarna. Bilderna är valda med
s~or omsorg. Där finns mycket instruktiva wckningar, som på åskådligt
~att visar vändningar, lättnings- och ankringsmanövrar. Fotografierna
~v hög klas:s och ha stort värde för forskare i trlamtiden. ~ilderna
0
tn.inerar på intet sätt texten, endast kompletterar den .
.$kolskeppen får ett kapitel för sig. Rydbergsstiftelsens fartyg få.r
ett smickrande omdöme. Det saknas dock uppgifter om skeppgossefartygen, av vilka af jChapman dock hade ett relativt stort antal civila
..
elever
, . un·d er de senare åren. Forfattaren framhåller att god sjömansu~illining mycket väl kan förvärvas på skolskepp med .stora .besätt,
.
lllngar enr1gt det s. k. dnll:systemet.
Villlers har seglat både med den
d
b:Ske fullriggaren Georg Stage samt med portugisiske barken Sagres.
hUdh,j_.senare hade 400 ;elever. Denne verklige expert på ,s ;egelfartygsuth t ng ger den portugisiska ledningen och utbildningen det högsta
och norska utbild-11~ Yg. Ännu mer imponerad ar han öve·r den danska
ngen och fostran av sina blivande .sjöbefäl, som han anser vara ena·
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:;.taer;.de och föredömlig . Han blir bitter vid jämförelse n med det. e~
landets njugghet ,o ch brist på initiativ, m en hoppas på en renassaill
i detta avseende.
slutligen framhåller han med skärpa, att det för oc:anseg~:~~ s)(ill!
vara fartyg med rår på masterna. Råsegelsrig gen ger storre :m.oJhghet"l
att variera segelytan. Ha.n framhåller även, att ett rasegelfart yg iii
den bästa utbildnings plattform, som finns, då det gäller att fostra uli.g.
dom till självförtro ende och snabb uppfattnin gsförmåga , vilket sä!{er.
ligen kan skrivas under av alla, som haft med sådan utbildning att
o·öra som ledare eller elever.
"
·'he way of a .ship" kommer att bli en klassisk bok och bör där.
för förvirvas av dem, som haft förmånen att segla 'i aldrig så enk~
befattning t råsegelfart yg.

J. R-s.
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