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1. Yaldes till föredragande i vetenskapsgrenen Reglemen
ten och förvaltDing l 955 ledamolen Hall med lcdmnoten Her
melin som suppleant. 

2. Förelades Sällskapet revisionsberättelse avseende 1953 
års förvallning vid Kungl. örlogsmannasällskapet, Tidskrift 
i Sjöväsendet samt Kungl. örlogsmannasällskapcls bibliotek. 

Beviljad e Sällskapet full och tacksam ansvarsfrihet för 
nämnda förvaltningar. 

3. Beslöt Sällskapet att till Beredningsutskottcl överläm
na från Statens sjöhistOL·isl-::a museinämnd inkommen fnnn
ställning om lån eller deposition av vissa Sällskapet tillhö
riga ori ginalritningar och teckningar för utredning och in
komman de vid ordinar ie aprilsammanträde med förslag lill 
åtgärd. 

4. F öredrog ledamoten T. A. ödman inträdesanförandc, 
»Synpunkter på torpedulvecklingen». 

5. Uppläste ledamoten Forsberg av ledamo ten S. Ljung
berg ingivet inträclesanförande, »Atombomben mot sjöstrids
krafter i bas - några synpunkter». 

6. Föredrog ledamoten Stenkula årsberättelse i ve teil
skapsgrenen hä lso- och sjukvård . 

Karlskrona den 3 m ars 1954. 

O. LU~DBLAD. 
sekreterare. 

10 
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Å rsberätte lse 

för år 1953 

Förb indelseväsende 

Avgiven av ledamot en P . G. LINDG R EN, 

Arsberättelsen i förbindelseväsende för år 1952 omfa tt ade 
en återblick på radions utveckling inom svenska marinen 
under de senaste 50 åren. Berättelsen för 1951 innehöll del, 
aktuellt från teleområdet i utlandet och inom telegrah er. 
ket, dels en redogörelse för modernisering och utbyggnad 
av marinens tråd- och radioförbindelser jämte axplock h ån 
utbildningsverksamheten i signaltjänst 1950 ägnades hu vut]. 
delen av årsberättelsen dels åt den internationella telek on. 
venlianen 1947 jämte internationella telekonferenser ef ter 
andra världskrigets slut samt telegrafverkets verksam het i 
vad gäller utbyggnad av radiostationer, stationer och li nj er. 
dels åt högkvarterets förbindelser. Ävenså behandlades Iii
get i vad avser marinens radiostationer och -materiel samt 
forskning. 

I denna årsberättelse redogöres för det fortlöpande int cr. 
nationella samarbete på telckommunikationsområdct, so111 
icke redovisats tidigare jämte utbyggnaden av televerk ets 
stationer m m. Hörby kortvågsstation, avsedd för rundn 
diasändning till utlandet och omnämnd i årsberättelsen fiir 
1951, är nu färdig och i drift, varför stationen presenteras 
närmare. De problem, som televisionens införande i Svc· 
rige medför belysas något, och den s k transistorn bcskriws. 
Vidare lämnas en kort orientering om läget beträffande ut· 
byggnaden av marinens trådförbindelser samt om radimm· 
terielläget, utvecklingen härav så långt nu kan överbli ckas 
samt försvarets forskningsverksamhet inom teleområd et fl'' 

intresse för marinen. 

Kap. I. 

Internationella konferenser rörande telekommunikatio n. 

Det internationella samarbetet på iclekonmmnikationsoll1' 

rådet är alltjämt livligt. I årsberättelsen för år 1950 Hi ll 1' 

nades en redogörelse för denna verksamhet efter an drn 
Yärldskrigets slut fram till januari 1951. Den på grund fl' 

Koreakriget uppskjutna administrativa radiokonferensen 
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1g50, som bl a skulle_ ha til! uppgift att fast:~illa Yissa i~~tcr
pationcll a frck.venslls t or 1 banden 1-1--2/.uOO k p l s, ag dc 
·u111 i Geneve hös len 1951 och Lir redovisad i årsberättelsen 
för 1951. överenskommelsen undertecknades av G3 stater 
och trädde i kraft den l mars 1952. 

z11ternalionell ielekonj'erens i Ruenos Aires. 

Den inlcrnalionclla teleunionen skall enligt konycnlionc11 
samlas till plenipolentiärkonfercns vart femte år. Då 1952 
fem år förflutit sedan Atlantic City-konferensen 19n, var 
tiden inne för ll~isla konferens av delta slag. Den ägde rum 
i Buenos Aires under tiden 3/10- 22/12 1!J52 och s~nnladc 
c.:a 300 delegater från 82 olika länder jämte rcprcscnlanteJ· 
för Förenta 1\ationcrna, UNESCO m fl organisationer. Un
der debatter na om vissa länders medlemskap i unionen kom 
motsättningarna mellan öst och väst t1ill nllryck . Främst 
gällde det denna gång Kinas representation. P~\ förslag från 
USA uppsköts frf1gans behandling p:"t obcsliimcl tid. Kon~ 
ventianens bestämmelset· om medlemskap lämnades i stort 
sett ofö1·öndradc. Antalet ordinarie mccllcmsslalcr uppgår 
f n till DO. Därtill kommer 2 s k nnslul1w medlemmar utan 
rösträtt. 

Vid plcnipotentiärkonfercns skall nyval ske till admi
nistr ativa rådet. Till valet i Buenos Aires anmälde den 
svenska delegationen på uppmaning av åtskilliga andra 
medlemsstater, - bl a de nordiska - Sverige såsom kan
didat, men tillräckligt antal röster för inval uppnåddes ej. 

Den in ternationella frekvensregis treringskommissionens 
(IFRB- sammansältning och uppgifter diskuterades ingåen
de i anslutning till vissa förslag, som framfördes. Förslagen 
gällde antalet ledamöter och hur dc skulle utses. Sverige 
föreslog, att man skulle tillsätta en direktör för konnnissio
nen, vilken i sin tur skulle utvälja ett begränsat antal ex
perter på radions olika områden såson1 ledamöter. östbloc
kets stater yrkade på att kommissionen skulle avskaffas. 
Majoritet kunde emellertid icke uppnås fö r något av för
slagen, vm·för resultatet blev bibehållande av stalus qu? . 
Ledamöterna i kommissionen skall alltså ulses vid varJe 
ordinarie administrativ radiokonfercns, och antalet ledamö
ter är oförändrat 11. 

I samband med debalten om. IFRB diskuterades också d c 
beslut angående internationell frekvenstilldelning, som fat
la ts aY d~n cxtraordinänt radiokonferensen i Geneve 1951. 
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Dess slutdokument hade icke undertecknats av de östeu l'o, 
pciska staterna, vilka nu liksom i Geneve gjorde gälla n <lQ, 
att konferensen saknat befogenhet att utöva någon kontrol( 
Yerksmnhet, eftersom n~1gon fullständig frel.;senslista icke 
11ppr~i!la!s och delta enligt radioreglementet vore en fön tl
sällning för att IFIB skulle kunna börja utöva kontroll iivc l' 
frekvensernas anv~indning. Dc yrkade på ogiltigfödda ri nn 

l o o 'll . l" . " av konferensens Jeslut saml atergang ll liC 1gare syslc 1n 
för registrering, d v s atl varje land för sig till gencralsel;_, 
retariatct skulle anmäla de frekvenser, det avsåg taga i b ruk, 
och att dessa ej undcrl~astadcs internationell granskning. 
Förslaget avslogs emellertid, och Geneve-konferensens besl ut 
stadfästes. 

Det lill <len internationella telekonventionen hörande ~11 1. 
mbinna reglementet blev föremål för grundlig omarbetn ing, 
särskilt i vad rör bcsttimmclscrna om sammankallande av 
konferenser och förlwndlingsonlningar vid dessa. Även or
ganisatione n av d c rådgivaiHle kommill{:crnas arbete rev i
(lcradcs delvis. 

Ä ven unionens officiella språk, som är engelska, fran ska, 
kinesiska, ryska och spanska, var uppe till diskussion. Engel
ska, franska och spanska utgöra s k arbcisspråk vid konfe· 
rcnserna. Sovjetunionen begärde nu med biträde av övriga 
länder bakom järnridån att även ryska språket skulle b liva 
arbctsspråk. Förslaget avslogs såsom oförenligt med konven· 
tianens stadgar. östblocket föreslog vidare, att unionens sam t· 
liga fem officiella språk hädanefter skulle bli i alla av· 
scenden likställda. Också delta förslag avslogs med hänv is· 
ning till härmed förenade ökade lz.oslnader och prakti ska 
svårigheter, särskilt med avseende på kinesiskan. 

Den nya av plenipotentiärkonfercnsen antagna tclekon· 
venlianen trädde i kraft den 1 januari 1!)54 under bcntim· 
ningcn Buenos Aires-Konventionen av år 1952. Nästa pleni· 
po tentiärkonfcrcns avses sammankallas till Geneve år 1937. 

Till konventionen hörande tjänstereglementen, nämligen 
radioreglementet med tilläggsreglemente (Atlantic City 1947), 
telegrafreglementet (Paris 1949) och telefonreglementet (Pa· 
ris 19"1!)) gälla alltjämt oförändrade. 

Internationella rådgivande t elefonkommitten (CCIF). 

Kommitten höll plenarsammanträde i oktober 1951. En 
mängd tekniska, trafik:-, nomenklatur- och symbolfrågor be· 
handlades. 
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Jrztern(dionella rädgivande lelegraj'kommilten (CCJT). 

J{onnnillen höll plenarförsamling i Arnhcm i Holland den 
?6 m aj - 13 juni 1953 med representanter frtm 29 hinder. 
förutom sina normala uppgifter: s<1som rcvidc_rin~ av och 
ttfärdandc av nya rekommendatiOner oc.:h studJCfragor, tog 

fö rsamlingcJ_l s_tällning ~ill ett förs~ag om a~t ~amnwns}å t_c
]coTafkomnnllcn (CCil) och tclcfonkomnuttcn (CCH') t1ll ett gemensam t organ. Plcnarförsamlingcn ullalade sig cm o t 
en sammanslagning. 

Jntemalionella rådgivande mcll:okommitl en (C CIR). 

Kommittens femte, sjätte och elf te studiegrupper samman
trä dde i Sloddwlm i maj 1952 och behandlade frågor av tek
nisk natur rörande vågutbredning i troposfären och jonosfä
ren samt förhållandet mellan önskad och ic.:ke önskad sig
nal vid television och rundradio pft ultrakortvåg. Syftet var 
delvis alt skaffa tekniskt unelerlag för den europeiska runel
radiokonferens i Stockhohn, som behandlas i det följan(le. 

Europeisk nmclradiokonfercns i Siockholm. 

På inbjudan av svenska telegrafstyrelsen ägde en euro
peisk rundradiol.::onfcrcns rum i Slackholm under juni må
nad 1952. Dess uppgift var alt uppgöra en frekvensfördel
ningsplan inom ultrakortvågsområdet för banden 41- GS, 
87,5-100 och 17-1/2Hi Mp/s. Dessa band ha enligt Atlantic 
City- konventionen tilldelals europeisk rundradio och tele
vision. 21 av 23 deltagande länders represcnt::mter, skrevo 
under den frekvensplan, som utarbetades. 

Planen upptar för Sveriges del frekvenser dels för 100 st 
rundradios~1nclare med antenneffekter om 3-60 k\V, dels 
för 50 st !clcvisionss~indare om 1- 100 k\Y, samt trädde i 
kraf t den l juli 1953. 

Nordisk telekonferens i Reykjavik. 

Konferensen ägde rum i juli 1951 med representanter för 
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Det Storc 
Nordiske Tclegraf-Sclskab och fastställde bl a nya avtal an
gående teletrafiken mellan dc nordiska Hinderna . 
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~Yordisl.: lelckonf !:'rens i Ribe i Dannwrk. 

Den 12- 15 maj 1933 ägde en nordisk telekonferens n un i 
Hibc med delegationer från Danmark, Finland, Island, ~ - Ot·

gc o<.:ll Sverige. Hänid diskuterades bl a frågor rörande lit
byggnad av teleförbindelserna mellan de nordiska hin<ler nu 
samt införande av automatiskt kopplad intcrnonlisk telefon . 
och telexlrafik. \'idarc behandlades en framsl~illning l'r<t n 
Nordiska rådet om enhetliga telegram- och telcfonl axo1· 

mellan dc nordiska länd erna. 

Kap. II. 

Televerkets verksamhet, utbyggnaden av dess permanenta nät, 
radio- och rundradiostationer, linjer och ledningar samt trafi k. 

I anslutning till hundraårsjubileet den 1/ 11 1933 än dra
des 1wmnen telegraiYerkct och Lelcgrafslyrclsen Lill !elever
kel resp lclcsl"\Tclsen . Jubileet firades med en uppmtirksam
mad utställning, »Tele talar», p [t Skanscn i Stockholm un d~· r 
Y~1re11 och sommaren 1953. I det följande lämn as en salll 
manfaltning av verksamhelen vid tcleverl'"et under ftr 1\J32 
- 1933 i dc delar, som kunna vara av intresse för marin en. 

Organisation m m. 

En kommille som inom televerket utrett frågan om radio
byriJns ocl1 radiodistriktels framlida organisation, har av
givit sitt betänkande. Som resultat härav har radiodisl rik
lc t, tidigare gemensamt föl' hela riket med sicile i tclcslyre l
scn i SlockhoJm, uppdelats i sju lokala nnderavdelningnr, 
nämlige n Hörby, Varberg, Göteborg, Motala , Stockholm, 
Sundsvall och Luleå. Yarj c sektion svarar för under televe r
kels förvallning stående radioanhiggningar inom vcdcrbii r
Jigl onH'åde . Kortvftgs- och rundradiostationen i Falun i n
gat· dock icke i sektion ulan ~ir fristående. 

Genom lag den 21 mars 1952 har Kungl. Maj :t uLHirda t 
sä rsl.;: ilda h est~immclscr om tvångsmedel i vissa broltsmtd 
saml i kungörelse föreskrivit angftende skyldighet i v iss t 
fall a ll vidarebefordra försändelse , som varit föremål fö r 
h eslag. Härigenom ökas möjligheterna att använda tvångs· 
medel i samband 1ned förundersökning i brottmål rörande 
1·ikcts t-,äkerhet. Lagen inncb~il' i slorl sett följande i vad aY· 
se t· t elegram och telefonsamtal. 
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förordna J~dc atl tcl?gram, som v~intas boli inlä~nnat ;Her 
nkonnna tlll_ lclegrafm:~talt, skall kvarhallas hlls. fragan 

n 
1 

beslag avgJorts, kan foru tom av domstol under v1ssa om
~t~ndigll eter även mcrlodelas av undcrs?kningsledare eller 
; ]·laoare . Om beslag pa telegram upphaves, skall det, om 
'1 1;c]~·söl.;.ningsledarc eller åklagare så begär, befordras till 
uc]ressa tcn u ta n a l L orsaken till even tucll fördröj ni ng anges , 
n Tillstå nd all av lyssna telefonsamtal kan i nu åsyftat fall 

1neddelas även om p ft brottet kan följa lindrigare straff än 
två års straffarbe te. Om det är synnerligen viktigt för ut
redningen kan vidare - när det gäller samtal till och från 
npparat, sOJ.~_t illl:ehas av eller kan antag~s !~omma att be
r;-ngna s av for har avsett slag av brott nusstankt person -
förordn as, att expediering av samtal skall inställas eller för
dröjas, alt telefonapparaten avstänges för samtal, eller att 
uppgift från vederbörlig telefonanstalt skall lämnas på de 
samtal, som expedieras till eller beställts från apparaten 
ifråga . Tmstånd härtill meddelas av domstol eller i vissa 
fall av un dersökningsledare eller åklagare och kan gälla 
högst en m[macl. 

1\ungl. Telesty relsens inslnzktion för rörliga radiostationer. 
Denna instruktion reglerar radiotrafik, Laxering, journalfö

ring m m Yid kommersiella rörliga radiostationer, d v s kust
stationer , ma rkstationcr, fartygs- och luftfartygsstationer. Då 
två av marinens kus tradiostationer även ombesörja kommer
siel1 trafik för televerket, och våra större örlogsfartyg skola 
lmnna expediera kommersiella telegram och telefonsamtal, 
ar också marinen berörd av instruktionen ifråga. Till grund 
f?r publikationen ligger till den internationella telekonven
hm~en hörande radioreglemente och tilläggsreglemente för 
radro. Då nya sådana reglementen fastställdes samtidigt med 
Allantic Cilv-konventionen 1947, har 1938 års instruktion 
för rörliga 1·acliostationer ersatts med en ny delvis mnar
b~tac! upplaga, som trädde ikraft den 1 oktober 1953. D e 
Yasentligastc ändringarna i förh ftllandc till elen äldre in
struktionen äro följande . 

Defini tioner och terminolo.Q'i har ändrats till överensstäm-
Il l · · " te se med del nya radwreglemcntet. 
l· Bestämmelserna om tillbakavisande av radiotelegram ha 
' 0111plettcrats med molsvarande för radiotelefonsamtaL 

Föreskriflema för olil.::a slag av sändning och bestämmel
serna om anropssignaler ha omarbetats. 



. För c~,krift crna om vilka handlingar, som skola insii n(j 
tdl lclestvrclscn ha omarbetats Qs 

Anrops~ och nödfrekvensen i)å kortvåg har ~indra [!.; ti) 
2182 kp / s. l 

. Best~innnclscrna röran~]~ radiopejling och racliofyr l.iiinst 
fr:ckvc!1sct·, anrop, cxpcdJllon m m ha omarbetats i at lshu: 
nr ng t r Il dc l nya radwreglcmcn le t. 

Cppgift om i vilka fallradiodagbok skall föras l1a in Ul" il 
K_u ng l. :\1<1.).: t föror~lning angående fartygs u l rus t ni ng ,·~~c~i 

radiOtelegra_ftnst~llalwn m m har ersalls m ed utdrag u r 101a 
n_rs l~orn: ~nl10n for betryggm_Hle aY s~ikcrhclcn för män n iska. 
lr v t1ll s.Joss, och Kungl. MaJ :ts och komme rskollegium ,, l il!. 
himpningsföreskrifter härtill lwr intagits. ' 

I anslutning till ovanstående har för 'marinens raclio sl nlio. 
ner vid kommersiell radiosignnlcring gällande l;:omp le tle
randc föreskrifter till Kungl. Tclcgrafstyrelsens instrukt ion 
för rö rliga radiostationer , fastställda i kommandovä g il!' 
19:39, ersalls m ed nya av chefen för marinen utfiinlad ~· s<). 

dana kompletterande för eskrift er. 

T<'lcj"on- och l eleqraj"stalioner, l elej"onapparater. 

Tclcfonv~isendct i världen utveckla s starkt. Enliot en lc
Jefonstatistik, utgiven av American Telcphoue ancl1~1eg rnph 
Co \ 'oro c:a 79,4 miljoner telefonapparater i bruk ( l rc la 
: ·örlden den l januari 1952, en ökning med omkring 4,G m il
JOner sedan föregående år. \'~irldcns telefonnät har u nder 
d c senaste 25 åren mer ä n fördubblats. D e n l janua1·i 1\l2i 
var antalet telefoner 29,3 miljoner. ökningen fram till a ndrJ 
v~irldskr~gct utgjorde i runt tal l miljon 'apparater om a rcl. 
Efter l.:ngets slut h ar ökningen skett i b c lnlligt snabb are 
takt än tidigare, nämligen med 4 a 5 miljo~JCr cårlioen . 

År 1927 var endast e tt land, USA, uppe. i 1.) telef~nappa· 
rater p er 100 invånare. År 1952 Yar antalet hinder sex en
ligt följande: 
l'SA ...... .. ... .... . . . 
Sverige . .. .. . ..... .. . . . 
Canada ........... ... . . 
Schweiz .. ... .. . .. . . . . 
Xya Zeeland ..... ... . . 
Danmnrk .. ..... . .. .. . . 

29,3 appara ler 
25,21 ) » 
22,1 ~> 
19,9 » 
19,9 » 
17,3 » 

') Den 1/ 12 1953 var siffran 27,5 . 

per 
» 
» 
» 
» 
» 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

i n v tu w re. 
» 
» 
» 
» 
» 
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I ub ~;o lu l antal lel<:_f!?napparater 1932 led e r i E_~lropa 

17 11 gla n ~l .... m ed ~) . /2-1 .4AO apparater (lclefontathet 11 ,-1). 
P föl.] t av: 
y äs ltys!dand 
franknke 

och 
Sveri ge · · · · · · 

» 
» 

2.700.10 b 
2.520.7(:)2 

» 1.788.87-1 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

5,5) . 
3,9). 

25,2) . 

Sverige h il ller sig som synes väl framme i statistiken. 
Då det gä ller d en slörsta telefontäthe te n bland världens 

]lllvudstädc r ha r dragkampen vari t l å ngvnrig mellan \Vash
ington och Slockh?lm, som f~r 25 _tn· sedan hade en ol~ e
stridd förs la placermg m cd 28, l t elefon a pparatcr per 100 m
vån are . 1930 gick emellertid \\'ashinglon om med siffran 
32,7 mot Slackholms 30,5 . Tio {n· senare ledde Stockbolm 
ioen m ed ,10,1 m o l 38,8 m en f n har USA :s huvudslad e l t 
o~tt förspd\ ng m ed 63.9 mol Slackholms -19,:-5. 
0 

Av statistiken kan också utläsas, all Slocl.:holm m ed sina 
371.885 telefoner å r 1952 har betydligt fl era än t ex R om 
med sina 257.5~38 och i det n ä rmaste lika många som Tokio 
med en b efolkning, ungefär lika stor som hela Sveriges. 

I Can ada tycks pratsamheten vara s törst- med 378,2 utväx
lade samtal per person under ett ~ll". Dårn~ist kommer USA 
med 37(),~3, Island med 35<1,8 medan Sverige komm.cr på fjiir
de pl ats med 309,() samtal p e r person. 

Ulveddingcn i Sverige sedan 1951 i vad avser telefon
och telegrafstationer samt telefonapparat e r fr amgår av det 
följ ande . 

Central- och v~i.xelstationer: 

A n t a l 
---

System 
Central stat ioner l Växelstationer 

Vl.d l .. -.-- Ök_ning l Vid borJ·an av åt:- ök;;;;;g 
)O rpn av ar l ( M ~nsk- - _ -_ -~ - ---~ ( M ~nsk-

195 1 l 1952 l 1953 ningl 19) 1 j l9)2 19)) n1ng) 

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

43 l H l s 1 f +_8 1 19)_)
8
-
5
1 1 2205 1 2-±92 + 561 He lautomatiskt 

Halvautomatiskt 

Manuellt 

Summa - --- -

--- l - 1

1 

-- - 357 l 357 - 26 

78 77 70 l - 8 l 4820 4524 4200 - 620 

21 121 121_ ! =-- _2_134286 7049 - 85 

Antalet centralstationer ~i r alltså oförändrat , men flera 
lllanuclla stationer ha byggts om till h elautomatiskt system . 
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Av ta~cllcn fntmw'lr ock_sä, a l t_ au laJet våxelsla lioner i la
11

_ 

det mmsk<lt med Jckc mm d re an 85 st sedan år J\:!31, vi [k
0 

san_unanlwnw'r med permanen ta nätels p~tgåcndc au:om[>t i: 

sc~·mg~. som aven_ avspeglar sig i övriga siffror i. tabcl! t> n. 

For nan·arandc ar n~ra -10 j{ av växelstalioncr11a i l'l ket 

hel- ~_llcr ]Jal_vnutomatJseradc. Bland s törre helantom:1tis"ra. 

dc vaxc lstationer m~irkas Nynäshamn, Hmminge och \ a:. . 

holm samt centralstationen i ~orrt~iljc, vilket itu· slor i 1 ~
vcrkan Jl c"t marinens tn'\clförbindelscr bl a inom Stockholrn . 

kustartilleriförsv~11· ocl1 Södcrtömsbascn. SlockiloiJns ll [i t ·~ 
grupp år nu fuiJstätJd igt automatiserad . 

. Vid 1();)3 urs början lladc sammanlagt 1AGG.7Gl huv 11 <]_ 

abonncmartg eller 93,(; }~. a\' hela antalet förndnen av r. a tt. 

t_Hinst. Yi(_[ flc~·~_alct ÖHiga stationer för·ckommcr emclle r i.i d 
s k passnJngs1Janst under natten. 

En aYCleJ_ning fö~· a_utomalisk förmedling har införts på r iks

telefonslatJOnen 1 Stockholm, varjämte dess J,apacitct u t

okats genom att s k enstationskontrollcrad trafik --- d v ~ 
telefonisten p~1 avgångsstationen kopp1nr automatiskt sam

tal till abonnent vid automatiserad adrcsslalion -- infö r ts 
pEt ytterligare clt antal vior. 

Rikstrafiken har scdnn början av [n· 1~).)1 nn lomaliser ~ll s 
på ytterligare ctl antal vior, nä m l irrcn 

' ..., 

Stockholm- örcbro. Göteborg- Bods. 

» - Uppsala. >> - Trollhättan. 

» - Enköping. Malmö - Kristianstad. 
Xorrköping- Linköping. Ludvika - Borlänge. 

T c l e g r a f s t a t i o n c r. 

Station 

Sjä lvständiga station e r 

T clexstati oncr 

FilialtcJegra fstati on er 

Teleg ram ex peditioner 

Antal vid början l 
av ar 

1951 1 1952 J9D 

121 121 l J 21 

l~ l~ l l; 

Ökning 

(minskning) 

+ -1 

+ 
23'i3 l 2278 l 2197 l - 156 

-+----~----~---
'-.. ___________ _:S:.::L:.:_In~11~11 .a 2493 l 24!9 l 23-J-2 ' -- 151 

A~1lalet .. sji.ih:st~incliga telegrafstationer och filialtelegraf

statJoner ar oforandrat sedan l juli 1$);)0, då tclcgrafslat io-
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11 j Hagfors inrättades. Antalet tclegramcxpc_~litioncr _har 
11 ~ ·emot minskat betydligt, under det alt tclcxnatcts utvidg-

1 1~ 1 o' 3 vs1Jealar sia i ökat antal stationer. En ny ullandscx-
1111"' < ' t> ( t> • l l . 1 !)' 3 s t. 

1 d't ion för telex i Slackholm togs 1 Jru '- 1 mars ;) . ,1-

pc 
1
erna i Stockholm, Göteborg och Malmö har utökats, nya 

:10 1~i oncr ha upprättats i Örebro, Gävle, H~ilsingborg, Sunds

,W.ll Norrkö[Jina och Våstcd\s. Arbeten med nya telexsta-
ra ' o o • ,."' l L l o 

tioner paga 1 \ 1sby oc t y c~t. . _ . _ . . . 

Ombyggnadsarbetena vHl StodJ~ol~ns tc~~gLafstalwn, s_01!1 

åhörjades budgelåret 1950/ 51, pag~t l.llltJ<m;t. 21 tclcgtar

~ta ti oner i södra Sverige ha automatiserats pa prov. 

r e l c f a n a p p a r a t c l' o c h -l c d n i. n g a r. 

Vid början av år 1951 
·---,------, 
1952 1953 

Antal tclefonappar<1ter 1.686.230 1.786.993 1.888.-J-92 

_ . ökning l 103.763 101 -J-99 

3.-J-13.010 3.595.724 3.853.196 
Teldonstamlcdnmgarnas langd 1 km [ 

182.714 257 .472 ökning 

Antalet telefonapparater och telefonledningar har ~?dan 

1951 ökat med 205.262 st resp 4..10.186 km. D_cn 
0

1/ 12 19~~ ut

gjord e antalet telefonapparater per 1.000 mvatwrc 2Jo st. 

Radiostationer. 

An talet kuststationer är sedan 1950 oför~indrat, 13 s~. ~~Hir

av tillhöra G st televerket, 6 st krigsmakten - varav <3 opp

na för allmän och 3 för officiell korrespondens - och 1 st 

statens järnvägar. . . . .
1

.. . 

År 195~3 öppnades en ny ku~llclef?n1statwn -:- ~olms~_a!l la

dia - för trafik. Sändarstalwnc1~ ar uppsn_t~ 1 lta_n~sv1k .?ch 

lllottagarslalionen i Dingle. Slatwncn bctpnas fran Golc-

borgs kusl.station. .. .. .. . 

Dc fa sta stationerna för trafik med utlnnd~_t ar_? a\'~11 ofm

ändrade, n~imligcn Karlsborg och Varbe~·_g for sa!1cl~~mg och 

Enköping för mottagning. Dcssn_lom anva1~dc~ tva fo~/·m~t~
l'adio avsedda korlv~lass iinclarc 1 Molala for fast lrafJ..._, s<u

skilt f:)r bil<.lracUo- ~ch tillfälliga radiotclcfonför~indcls_cL 
sal1lt en sänd are för telegrafi vid Falu rundradio_slatwn. Hor

by r u ndracliostation, Varberg radio och Enköp1~1gs m o:tag

ningsstation ha åven anHiggningar för kommcrsJcll radwtc-
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lcfoni. En anläggning för radiotelefoni på ullrakor!v~\n 1 
varit i bruk vid Göteborg radio för förbindelse vid Fre ~l\·i ~·<i l· 
hamn i Danmade 's. 

22 fyrskq~p ocl~ fyrpla~~er voro deJ: 1 januari 1953 ulr us tn. 
d? med radiOstalJOn er . \Hi samma tld fmmos inalles 'l 1 1. 
~l.wfyr~t: i 1nndet, varav 32 st avseelda för sjöfnrtcn och 12 Q. 

for luftfarten. st 
För den civila luf tfarlen finnas et st markstationer 1hn 

1,igen vid flygplalsema. B1:omma, Torslamb, Bulltolta 'oc\. 
S~mdsvallf,~Iam?sancl. Stat10nerna vid Jönköping, Xo rrkö~ 
p~ng ocl: \ Jsb~: .aro ne~llagc~a. P~l. n:lgra platser ha ultra ko 1·t. 
:·.agssl~1 !w ner for tel efoni mstallerats. Y id ma rkstalion c'1·n, 
f1_nnas <cl. \' Cll mete_orologiska radiostationer, tillhörande SYe~ 
n ges 1\'IctcorologJsl~a o c h Hydrologiska In s L i t u t, o c h a y. 
scdd:1. for 1~10ltagnmg av vädcrlcksuppgifter. UlYeckli nocn 
sedan tu· Hb1 i vad avser radioutrustning på svenska h~ n
dels- och fiskefartyg fram g~! r av följande tabell: 

Vid bör' Antal fartyg___1_1_1cd anläggning för "-., . jan av - ~ 
~ 

telegrafi o. l l 
·--

enbart en bart 
"-., år Su mma 

telefon telegrafi telefoni 
fartyg 

/1951 11952' 1953[i951
1
1952 11953[195 1l l952[l953 

Handels' 
368 , 405 

l 
l l 

371 ! 386 

l 

l 
fartyg 439 39 l 33 1 30 400 778 824 . &69 

l Fiskefartyg - l __ l - -r - - 295 13 18 339 295 318 l 339 
-

.. son_t synes. ökas_ antalet handelsfartyg utrustade med fu ll
staJHllga radiOstationer för såväl telegrafi som telefoni, u n· 
d~r rl:c t alt allt färre fartyg ba enbart iclcgrafistatio nc r. 
~Jskefartygcn ha endast tclefonian!Liggningar, men stulnna 
mstalleras i allt större omfattning. En kort översikt öy.::r 
den k ommersiella fartygsradions utveckling lämnas i ];: a · 
pitcl I\'. 

R tmdmdio!ö lalio n er. 

Antalet televerket tillhöriga rundradiostationer är den 1 
januari 19t:i:~ 30 st mol 25 vid samma tidpunkt 1951. Hära" 
märkes G st(n·stationer, nämliacn Göteborg Motal·t och 

" o ..., b ' < 

Sundsnll pa 150, J; alun och Hörbv ptt 100 samt Stockho]Jil 
p{t 55 k\Y. En orienter ing om dc1; nya rundradiostation ril 
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.. . korlv~tg i Hörby lämnas i kapitel ll1. Desutom finnas 
f~~tjämt 3 sl privata, mindre stationer, uppförda av inlrcs
a ·acl c smnmanslutningnr. Arbete IH'l en ny storstation på 
5 ~0 k \V för Stockholmsområdct pågår. 
!;>U tbyggnaden av högfrekvent trådradio, d v s distribution 
aY r undradioprogram. på tcl~fonlc(~ningar, forts~~.ltcr. Anta
let abonn enter, som 30/ 6 Hb1 ulgJordc 19.-118, okas raskt. 
"016 1932 var antalet 37.ti:1li och :30/6 1953 58.8G2. 
J A.nt;1lel radiolicenser, som å r 1\)"18 överskred 2 miljoner, 
utgjord e 31 / 12 1951 2.205.02~) st och var 30/ 5) Hl,);) uppe i 
? ?99.708, el v s 320 per 1.000 invr111are. -·-
Te levision. 

Enl igt bemyndigande av Kungl. Maj :t den 19/ 1 1931 till
sa lte chefen för kommunikationsdepartementet en konunitte 
på 6 personer att inom departementet utreda fråga om lc
Jevisicmcns införande i Sverige, den s k tclevisionsutred
ningen. Vtrcdningsresulta t et väntas föreUgga under å r 19:=i4. 
I kapitel Y länmas redogörelse för de vildigastc problem.cn 
i samband med televisionens införande. 

Linjer och ledningar. 

S t o l p l i n j c r och k a b l a r. 

Utbyggnaden av telegrafverkets stalplinjer och kablar 
framgår av följande tabell med de sammanlagda längderna 
angivna i km. 

l 

Vid början 

av år 

195 1 

1952 

1953 

Stolplinjcr 

l 
59.674,8 

59.003,2 

l 58.661,1 

l 
l 

Riks' och 
landskablar 

19.589,7 

19.805,7 

21.315,9 

Summa 

79.264,5 

78.808,9 

79,977,0 

Fram t ill år 1950 ökade stalplinjernas längd årligen, men 
llnder detta år in träffade en vändpunkt. Från början av 1950 
t o m år 1952 ha stalplinjernas längd minskat med 1._257,1 
km. Kablarnas längd ökas däremot och ökningen utgJorde 
llnder samma tid 4.S76,5 km. Tabellen upptar icke linjer med 
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ulcsJula~ldc abonncnt~edning?r,. ej h eller linjer, som tillhöt 
s talens Jarnvagar m fl, och 1 v1lka televerket har l cdni no"\l . . ~·r m lagda. 

Bland s lörrc linjearbclcn ha de under 1951 påbörju, 
dc kombinerade koaxial- och fyrskruvskablar na Götcbot·n 
- Tro!Jhällan och Stockholm- Uppsala, fyrskruvkab cJ 1~ 
S lcnungssund- Lysckil samt bärfrekvenskabeln N arrt älj e.___ 
Simpn~1s avslutat~. Gcm~nsall.~t med s t at?~_IS järnvägar hu 
bthlar utlagts Ahtsko- Rtksgranscn och Sodcrhamn- Bo!J, 
nös över Kilafors. En koaxialkabel har utlagts Malmö Ko. 
pcnhamn, varigenom Sverige anslutits till det slora m ellan. 
cmopc iska koaxialnätcl. Bi.lrfrckvcnsdrift har införts P<\ 
rikskabeln Kristianstad- Malmö och Sundsvall- östersu nd. 

Clli:iggning av följande rikskahlar, nämligen en komhinc. 
rad koaxial- och fyrskruvskabel Malmö-Ljungby- Vttxjö, 
Jönköping- Gudhcm med grenkabel Gudhcm- Ticlaholm och 
en fyrskruvskabel Kiruna- Abisko, har avslutats. Utlägg ninn 
har pttbörj ats av följande tidigare planerade ril.:skabl ar, nilm~ 
ligcn kombinerad koaxial- och fyrsl::ruvskabcl Jönköpi ng
Ljungby och Nässjö-- Mariannelund samt en fyrskruvsk abel 
:\la l mö- Sim rislwmn. 

L. o k a l l c <l n i n g a r. 

För~"indringarna i lokalledningarnas antal och hingd u nder 
clc tre sis ta åren framgår av följande tabell: 

Lcdnin ar 1--~nt~l vid börjAn av ~~~ngd i km början av ar -l 
g 1951 l 1952 l 1953 l J951 l 1952 l J953 

-D-ub-be-+ -~ f l l 
tradiga 

Enkel~ 

tradiga 

Summa 

l 1.378,78-J: 1.46+, 35-1 l 1.5-±9,369 2.1-17.5 14,9 2.279.950,2 2.H6. 397,2 
l 

18 16
1 

J6 1.03+,2 923,1 ~19, -! 

Dcssnlom tillkomma et[ an t al lokalledningar f ö:· tdHlrn· 
dio. Ledningarna utgöras huvudsakligen av blanktråd a'· 
brons eller jiirn samt k opparledn ingar i kabel. 
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Il i k s- och l a n d s f ö r b i n d c l s e r. 

ökningen av riks- och landsförbindelsernas längd under 
clc tre senaste åren framgår av följande tabell : 

Riksförbinde lser Landsförbi n de l ser 
l 
Stamled .. ni.n gar 

l 

Blanb \ - l Blanb 

l 

vid bo"rpn Kabel l d . Summa 

1 

Kabel l ~ . Summa e n tno· cun1no 
av ar km km " km km 1 km " ' km 

-----------~----~------~------~----~--------------
1 6! 1.591,6 110.008,9 l 721.600,5 1

1 
3 H.814,4 i 227.908,5 542.722,9 l 

633.96 1,4 105.032, J 1738.993,5 342.887,8 1232 831;± 575.719,2 
697.009, 1 l 08.824,0 787.833,1 380.565, J 237.465,8 6J8.030, 9 

J951 
1952 
1953 

,___---

Såväl riks- som landsförbindelser gå huvtdsakligen på 
tvåtråcls lcdningar. Hiksförbindelser på blankstråk tenclcr::tr 
att minska till förmån för kabel. 

Härtill komma ett stort antal riks- och landsförbinrlcls('r 
på icke fysikaliska ledningar, d v s fantom- och bärfrekvens
förbi ndelser. B~i rfrckvcnla flerkanalsförbindelser äro anord
nad e del s med 8-kanalsystem i vanlig riksko.bcl, dels med 12-
och 18-kanalsvstem i s k b~irfrekvcnskabcl och dels mctl 
mångkanalslys tcm i koaxialkabel. Dc icke fysikaliska led
ningar n as Hingd tenderar att öka avsevärt, som framgår fl \ ' 

följanek tnbell. 

I Fantom~ och l Fantomledningar BärfrekvensförbindeJ, 1 

bärfrekvens' l längd/k m ser längd /km Summa förbindelser 
vid b~rj an 

1- längd i km 
av ar l riks~ l lands~ riks , lands~ 

1951 329.564, J 126.539, J +13 .239,2 32,0 l 869.374,-t 
J952 330.626,7 J26.232, 7 568.172, l 641,5 1.025.673,0 l 
1953 349.880, l 130.389,9 681.32 1,8 1.826,5 l 1.163 4J8,' 

Siffrorna utvisa, att det framförallt är bärfrckvcnssystc
lllen, som utbyggas. Vid en jämförelse mcllnn tabellerna 
märkes, dels att den totala längden av icke fysikaliska riks
förbinrlclscr är c :a 1,4 gånger ~tön·c än riksstamledningarna 
och tenderar att ytterligare öka i förhållande tilL dc senare , 
dels alt dc icke fysikaliska landsförbindelsernas längd vid 
hörj an av år 1953 utgör c:a 21,5 % av den totala hingdcn 
landsförhindelscr. Vid början av 1950 var motsvarande siff
ra c: a 20 %. 
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D~n samnum~agda längden ~v s_l::un- och ~eke fysil~a l i sk~ 
1ednmgar uppg1ck elen 1/ 1 19u3 till 1.819.0<3~),0 km nksför. 
bindelser och 750.2-17,3 km landsförbindclscr. Härtill kom1ne

1
; 

2A47.716,6 km lokalslamlcclningar. 

T c l c gr a f f ö r b i n d c l s c r. 

Telegrafförbindelserna gå lmvudsakligen p rt icke fy sika. 
liska ledningar i fonn av telegraftransformeringar på lek 
fonlcdningar, fantom- och supcrfantomledningar, överlag. 
ringsförbindelser samt - f ramförallt - såsom lontclcgrafi. 
P å m e talliska ledare gå nu icke mera än c :a 1.500 km så
dana förbindelser. Följande tabell åskådliggör utvecklin gen. 

T elcgrafförbindelscr Metalliska Icke fysikaliska Summa 
vid början av år km km km 

1951 1.73 5,9 210 645,8 212.381 ,7 
1952 1.610,3 223 .198,3 224.808,6 
1953 1.380,1 278.085,9 279.466,0 

Antalet telegrafförbindelser uppgick 1/ 1 1954 till 456, va r
av 91 med utlandet. Härav voro 182 inländska och 75 ut
ländska förbindelser reserverade för telexnätet. Telegram
trafiken på tråd går nästan uteslutande med fjärrskrift. Den 
1/ 1 1954 voro c:a 1.450 fjärrskrivmaskiner i drift, varav c :a 
;)75 för telexnätet. 

Telefon- och telegra{trafik. 

Telefon trafik. 

Den inländska telefontrafiken ökar naturligtvis alltj ämt 
i omfattning. Den sammanlagda samtalsutväxlingen - m ed 
och ulan periodavgift - förutom helautomatiserad lokalt r a
fik, utgjorde approximativt för budgetåret 

1950/ 51 2.090 miljoner samtal. 
1951/ 52 2.140 » » 
1952/ 53 2.177 » » 

1-!3 

.. 1, 11ingen av tclcfontrafik.cn med utiande l framgår av föl-
o l "f'f' . dc samla ss1 · ror: 

]3Jl 

Trafik 
Budgetar l 1950/51 

l 
1951 /52 

l 
1952/53 --

l 

Antal samtal: 

l 
från Sverige till utbndet 978.946 1.099 033 1.1C0.884 
till Sverige fr ån utlandet 

l 

961.726 963.235 1.038.756 

via ~vcrige 96 911 117.727 l 154.356 --- S u m m a l 2.037.581 2.179.995 l 
(--"ökning 

l 2 293.996 

H241+ _ l 114 00 l ---- --

Under budgctt11·et 1952/ 53 öppnades telefonförbindelser 
med följande hinder: 

Egypten Yia Bern. 
Libanon » Paris. 
Turki e l » Bern. 
Hyukyu-öarna (Okinawa) via New-York. 

.-\ntalet direkt a telefonförbindelser mellan Sverige och ut
landet utgjord e 

1/ 7 1951 160 st, 
1/ 7 Hl52 197 » , varav 1 radiotelefoniförbindelse 

med Danmark och 2 med Förenta 
staterna. 

1/7 19;)3 221 » , varav 1 radiotelefoniförbindelse 
med Danmark, l med Argentina 
och 2 med Förenta Statcrna. 

Tel cgraf l rafik. 

Såväl den inländska som utländska tclcgn~mtrafikcn på 
~eleverkets nät har minskat under de sisla åren. Detta torde 
Jero dels på telexnäte ts kraftiga utveckling, d els på snab
bare telefonförbindelser genom automatisering av riks- och 
landslrafik, dels på ökat antal direkta telefonförbindelser 
llled utl andet. Hela antalet telegram -- in- och utländska 
Och transiltelegram, sjöfarts- och tjb1nstctelcgrnm - utgjor
de hudgetåret 

~ 1950/ 51 
1951/52 
1951 /;);~ 

9.020.150 st. 
8.496.899 » 
8.172.08:3 » 

J] 
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Antalet expedierade laxerad e inhinclska telegram un<h, ,· 
1 !re sist förflutna lmdgct[trcn är fö lj ::llld c: 1 ~ 

Anta l 

Taxerade inländska telegram 
därav på lyxblankett 

1950 15 1 1951 152 1952,53' 

-±.393.535 
3 7n ooo 

---.1 
Lyxtelegrammen utgör alltså alltji:imt elen huvudsak li<~· 

delen, nämligen 8:~,5 , 81,1 resp 85,0 ') , av hela an talet i~;~ 
ländska taxerade telegram . 

Följ ande direkta tråd- och radioförbindelser fö r telcgrm11• 
trafik med ullandel funnos elen 1 jan u a ri 195cl : 

direkta tr:hlförbiud clsc r med 
Danmark 
Finland. 
Xorgc 

Storbri la nnien 
Tyskland 

direlda radioförb ind elser m ed 
ArrieJlli ll 'l 
Belgien < 

Brasilien 
Bulgarien 
Frankrike 
Förenta Sta terna 
Italien 

Jugoslavien 
Kina 
Libanon 
~ ederländerna 
Pe ru 
Polen 
Rumi.i.nien 

B i l d ~e l c g, r a f t r a f i k. 

Schweiz 
Sov j c !unionen 
Thailan<l 
Tjeckoslovakien 
Turkie t 
Ungern 
Österrike. 

Direkta bildtelegrafförbindelser funnos 
med följand e länder, ni:i.mligen 
Belgien Frankrike 
Brasilien Förenta Staterna 
Dannu.rk Italien 
Finlancl Xe derländ erna 

~OL·gc 
Schweiz 
Sovjetunionen 
Storbritannien 
Tyskland. 

Sådana förbindelser finnes 
London med 
Australien 
Barbad os 
Bcrmuda 
Canada 

dess u lom sedan 1 / 1 19:>:3 Y i ~ 

Ceylon 
Indien 
Israel 
Kenya 

)i'ya Zeeland 
S\,dafrikanska uni onell 
S)rdrhodesia. 

14.;) 

p et sammanlagda an talet utväxl a de bildt elegra m unde1· 
dc tre sista budgetåre n utgjorde: 

19G0/ 51 1951/ 52 19~2/53 
:327 262 4H' l 

r c l e x t r a f i le 

r årsberä ttelserna för 1950 och 1951 lämnades redogörelse 
för det svenska tel e~ näte t och e~1 översil~t a~ dess utbyggnad . 
Efter en del utr edn1!l gar och v~_sst l?rov1sor!um togs 0 et nu
varande h etautomatiska telcxnatet 1 bruk 1 mars 19;:>1. Det 
är helt k onstru erat i Sverige. Systemet bygger på koordinat
välj are och är registerstyrl, varigenom bl a a lternativ a tra
fikvägar kunna väljas och s k sluten nummerseri e användas, 
d v s alla abonnenter ha Ll-siffriga nummer. Fi:ir internatio
nell telex traf ik fanns tidigare en särskild ullandsexpedition 
i Stockholm för högst 38 utlandsförbindelscr. Allmänhetens 
intresse för d etta slag av telegraftrafik visade sig emellertid 
vara m ycket stort och trafiken ökade i betydligt hastigare 
takt än väntat. Utiandstrafikens ökning framgår av följand e 
tablå, som anger summa avgående och inkommande taxera
de m inuter (1.000-tal) i svensk telextrafik med utlandet 
under å r en 1946- 1952. 

1000 · l o ( m r'n'-'ler 

l'rOO 

1200 

1000 

800 

600 

~o o 
lO O 

T 
l '~~ 

;;,;~ 

p,;~ ~~ 

.,, 7,7 ;:;~ ~ ~~ ' / 

~::-: 
l ;,: ~ :: ~~ ~ ;i;:~;: 

p; :j i 1 1'~ ~ ~~ ~~ ;; ~~ 
194r./47 41f~r8 4~~r9 4!'/so so; 51 S!/sz 

!3'-'d9i'/Ör 

Bild l. 
Diagram över antal avgående och ankommande taxerade minuter 

1000-tal i svensk telextrafik åren 1946- 1952. 

-------') Dessutom 328 transittelegram under olympiEiku spelen 1952. 



:VJcd anlcch_1i!1g htirav igån_gsattcs. konstrukyon av_ en 11,. 

ullandsexpcchtwn. Den logs 1 bruk 1 mars 19u3 oc_h_ ar I I]}8. 
vidare utbyggd för 100 förbindelser och 20 expcdJtwnsplut. 
ser. Olika anropsnummer användas vid beställni1~g av »sktiy_ 
ningan till dc nordiska länderna (Danmark, Fmla~HI , ::\or. 
O'C) oclt till övriga länder, vnket motiveras av alt vl(l lt::lfi] 
~led dc nordiska länderna svenska språk.et kan användus' 
varför lägre krav på kunskaper i främmande spriH;: ku,; 
ställas pö. dc expeditörer, som betjäna dessa förbind else r. l 
lelcxlrafikcn med kontinenten användes tyska, engelska och 
franskt språken. 

skrivningar frtlll ullandel till abonnent i det svenska te. 
lcxn~ilcl kopplas av expeditören i det främmande lan dch 
utlanclsavclclning direkt in i det svenska automatnätet ulan 
förmedling av svensk expeditör. Motsvarande gäller ~xp cdi. 
tör i den svenska utlandsavclclningcn i förhållande tll l län. 
der, med vi lka Sverige har direkt förbindelse, och där telex. 
näten ~iro automatiserade. När det gäller länder med ma
nuella nät anropas vederbörande utlandscxpcdilion , som 
kopplar upp till önskad abonnent. 

Sverige har f n telexförbindelse med följ ande länder näm
ligen 

Belgien 
Belgiska Kongo 
Danmark: 
Finland 
Frankrike 
Luxemburg 

:.\ ederländerna 
:.\orge 
Polen 
Saar 
Schweiz 
Storbritannicn 

Tjeckoslovakien 
Ungern 
USA 
V~is ltyskland 
Österrike 
östtyskland 

Den internationella telextrafiken inom det europeiska taxe: 
omr8 det regleras av ett provisoriskt telexreglemente. Härt 
definieras termer och uttryck i trafiken, fastställes n or111cr 
för expediering och telexkatalogernas uppställning, taxor 
111. 111. 

En sammanställning av telextrafikens utveckling under d.e 
tre sista åren har uppgjorts inom den internationella ra ~gf' 
vande telegrafkommitten ( CCIT) i följ ande tabell, där s !f · 
rorna ange antal taxerade minuter: 
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~ Juli 1950 !Januari 1952 IJanuari 1953 1 

-----1 - 44,724 l 134.128 201.600 Be g1en 
Danmark 71,927 111.888 164.201 
Finland 18.933 25. 145 33.871 
Frankrike 60.710 153.048 172.995 
Luxemburg 337 12.959 
Nederländ('rna 132.580 254.828 395.129 
Norge 38.730 

l 
77.946 97.599 

Schweiz 70.236 166.865 213.574 

Sverige 63.861 

l 
113.651 143.467 

Storbritannien 79.640 173.152 242.749 

Tjeckoslovakien 23.740 
l 

39.960 32 299 
Ungern 5.123 5.326 14.733 

Västtyskland 173.740 

l 
462.115 71-±.142 

Österrike 23.950 52.565 82.884 
1-

T otalt i procent 

l jämfört med juli 1950 100 °/o 219 °/o 312 ° /o 

Det är troliat att den snabba utveckling, som framgår av 
tabellen, kom~1er att fortsätta. Telexnät upprättas eller ut
vidgas i allt flera länder. För S:eriges ~~l l~ar förfrågningar 
gjorts angående möjligheterna hll telcxforbmdclser n~cd Ita
lien Por tu a al och länderna i sydöstra Europa. Svenges te
lext~·afik mt>cd USA förmedlas av Amsterdam. över Atlanten 
oår fö rbindelserna på radio. På amerikansk sida deltar f n 
~ndast abonnenter i ~ew York och \Vashington . Telestyrel
sen utreder fråo·an om. hur internationell helautomatisk te
lextrafik lämpligen skall kunna införas. En del _prc_>blem i 
samband härn1 ed tt terslår att lösa, hl a huru sknvnmgarna 
och avräl,:ningcn mellan länderna skall debiteras. När den 
helautomatiska trafiken blir verklighet, k an en abonnent 
från sitt kontor i Sverige korrespondera direkt med en. t~
lexabonncnl i t ex Danmark utan att någon telcgrafcxpc<hlor 
V~re sig i Sverige eller det främmande laudet medverkar 
VId uppkopplingen. . . 

I februari 1952 öppnades en prov1sonsk manuell grupp
skrivningsexpedi tion i Stockholm, varigcnon: _en t~lcxabon
nent i Stockholm kan utföra skri-vning samllchgl till ett an
tal inländska abonnenter. Den kraftiga ökningen av telex
trafiken inom landet framgår av följ ande tabell, som. anger 
fl!ltalet markeringar för inhindska skrivningar under de tre 
Sista budge lttrcn. 
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Budgetår l Antal skriv ningar ökning l 
l i l 

1950/51 1.194559 
1951 /52 1.760.028 565.469 

! 1952/53 2.39+.600 634 .572 

Hadiotrafik. 

Telefon- och telegraftrafiken p å radio vid dc svenska k ust. 
och markstationerna resp fartygs- och luftfa.dygsstation er na 
iir livlig. Omfattningen framgår av följande tabell, vari an. 
talcl laxerade radiotelefonsam tal och -telegram för d c lre 
sista lmdgc!~trcn sammanställts . 

stationer och slag av trafik 

Kuststationer 

Radiotelefonsamtal till och från 

Antal avgångna , ankomna och 

l 
transiterade samtal o. telegra m 

-1950/51 ! 1951 !52 l 1952,'5-:-

fartyg 98.196 l 08.682 105.+ 17 l 
1+3 024 Radiotelegram ti ll och från fartyg J 35.928 146 973 

1 ---------+------~ 
Su mma 234.124 255.655 2-±8.H1 

8 Radiopejlingar 

Markstationer 

Radiotelcgra m till och f rån fartyg 

Fartygs~ och lufdartygsstationer 

Radiotelefonsam ta l 
Radiotelegram 

Summa 

J JO 

329 247 1&7 

96.861 108.160 JO-t .5 ii.J: 
167.938 l J83808 186.1 69 

--~~ ·---------+-------- 11 
264 799 

1 

291.9E8 l 290.7 53 1 

171 233 255 

A v l ahclleu framgår alt både samtals- ocl'1 telegrmnirafi· 
kcn öknl 1951/52 men i stort sett minskat något under 1H52j 53. 
X~\gra hestämda slutsalser kunna dock icke dr8!?.·as av d csSD 
siffror, då trafikens intensitet ju även sammanl~bingcr m ed 
sjö- och Jufttrafikens omfattning. L 

l·Hl 

Kap. III. 

Hörby kortvågsstation för rundradio. 

· Hörby korlvågss tation, Sveriges nya sändarstation för in
tbrnationell rundradiosändning, omnämnd i årsberättelsen 
för år 1951, invigdes officiellt den 8 maj 1952. Anläggnings
J;.,ostm;den utgör .. ~ : a 5 J_Hiljoner kronor. I det följande läm
JfiS na gra dat a for statwncn. 

1 
· Till gr u n d för s la tinnens förläggning till Hörby ligga -

fö rutom fö r delarna ur kostnads-, servicesynpunkt m m med 
nilslutning till befintlig mellanvågsstation och kortvågstele
fo nistati on därstädes - bl a följ ande överväganden. 
::\[är det gälJer rundradioutsändningar till utlandet, anses 

USA vara av stor betydelse. Vid kortvågssändning i denna 
riktning k omma radiovågorna delvis att passera genom den 
s k norrskenszon en, där de tidvis dämpas kraftigt. J u längre 
no rrut sändarstation en är belägen, desto längre sträcka gå 
yågorna fram genom zonen ifråga, och ju kraftigare blir 
dä mpningen. Ur d enna synpunkl är det fördelaktigt m ed en 
så sydlig placering som möjligt. Ett annat skäl ~ir att kort
Yågssändningarna h ~i rigenom även skulle kunna bli hörbara 
i övre Norrland, där mottagningsförhållandena på långvåg 
och mcll anv<1g som bekant ofta äro mycket dåliga. Större 
delen av Xorrland konuner vid förläggning till sydligaste 
SYcrige c:tl ligga utanför den s k skipzon, som omger varje 
kortvågsstalion. Ävenså äro terrängförhållandena vid Hörby 
mycket h impl iga för en sådan anläggning. 

Dc militära skäl, som tala för att förlägga en så dyrhar 
och även under krig mycket viktig anläggning till en mindre 
utsatt plal s, exempelvis i Mellansverige och helst i bergrum , 
h.a icke ansetts uppvöga ovan angivna fördelar m ed placc
rmgen i Sydsvcrige. 

Siind aruln 1 s In i n(! . 

Denn a har levererats av firman Marconi i England och 
hostår av två identiskt lika sändare, utförda för frekvens-
011lrådct 11,28- 80 m (2G,G-3,75 Mp/ s), med hjälpapparatur, 
se bild 2. Dc arbeta helt oberoende av varandra. Högsta an
lenneffckt (bärvågen) är 95-120 k\V i området 13- 80 m 
~el~ e :a ?O k\\' i 11-!~lct e t~sb~nde t. Tillförd effe~d per s~in-
ale ar J medellal 3G~l k\\ vHl normal mo<lnlcrlllg. 
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Bild 2. 
Sändarhallen med de båda 100 kW kortvågssandarna till höger oc·h 

kontroll r ummet i bakgru nden. 

Hela cJ'fektbehovet .. för H_?rbyslationen i utbyggt skick iir 
1.200 k\\ . Dc stora sandanoren kylas med d es tillera L v a t tett 
i et t slutet syscm. Effckt-(värme-).förluslcrna i sändarna ut
nytt-tas vintertid för uppvi.irmn ing av stationslokalernn, vil
ket astadkommes genmn a t t kvlvattnct ledes Hcnom v~i l'l nc
v~ix.larc, vari en stor del av fö.rlus lvärmet ÖYc:förcs ti ll -; t~J
tionens värmeledningssys te m. 

För alt byte av frekvens skall kunna ske snabbt och hitt 
- J_ned n_uvarande __ ?ändningsschema 10- 12 gånger per dygn 
:- ar<?. sand~rna forsedda med dubbla högfrekvcnskan a lct' 
1 dc lagrc cffektslegcn. Härigenom kan den ena »kana le n)) 
justeras till ny frekvens, medan den andra är i d ri ft va r
efle r frekvensbyte i dessa steg kan göras nästan ögo nbdc:k ligl 
med ett enda hangrcpp. Högeffektstegen äro utförda Jll l'd 
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Bild 3. 
Byte av frekvensband med hjälp av utbytbara svängningskretsar 

monterade på truckar. 

utbytba ra svi.ingn ingskrctsar för sju olika frekvensband, mon
te rade på t ruckar, se bild 3. Frekvensändringar i nom ett oc:l1 
samm a frekvensband sker med hj~ilp av a\'slämningscnhctcr 
i sändar n a. Fullständigt frekvensby te ulföres ~w en man p~t 
3-4, min uter, häri inberäknat erforderlig t id för alt stoppa 
och sln r la sä n d~tren samt koppla in ny antenn. 

Ant ennanl <'i r; g ni nr;. 

Det s~ilt, varp~l antennproblemet lösls, är aY storl intresse. 
:'\_ntenn anHiggningcn bes tår av elt syslem aY rikta.dc n_ntcnne;· 
Jamte kopplingsorgalL Riktad sändning måste tJllgnpas , da 
11lan av driflsekonorniska skäl icke kan anYicinda sändare med 
så hög effek t, att Lillfreclsställnndc mottagning med rund-
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Bild 4. 
a) ltori s ontalst r å lnings diagmm. 

b) \'e i'tikalstra lningsdi<<gram för Hörby-stationens rikta ntenn ;:;anl iner. 

sl r<1lande antenn skulle c riJ{dlas på d c mvckc! slc.ra avsl an d. 
d el l1~ir ~ir fd1ga on1. Visserligen kan m~m icke med ri k lad 
sändning n å alla delar av v ~irld en sam lidigl med e lt och 
sam ma program. Della är h c llc1· inte nödv~"i ndigl med k i n
sy n till olika zonlid inom olikn del a r vädden. 

Hiklanlcnnt'l'Ila utgöras av s k horisontaldipolgard inc r 
m ed reflek to r. Dc b esl å av 12- 1 G horisonte lla di1wl ~ r i :~ --1 
ntd l'l' över varanc1rn . Spridn ingen m elbn nnlcnne lcmen tc n 
~ir C:<t Y:2 vågl~ingd b?tdc i horisontell och vertikalled. endn
sta r<tclcns hö .i d ö v e r ma r k en ä r om k r i ng e n v åglängd. \'ar j c 
antcniJgardin ~ir uppdelad i lv[t lika , paralle llkoppla d e sek
tion er, inom vilka clipolerna parvis Lin dm a tas genom en ver
tikal ma tarledning. Hcflcktorn är id e ntiskt lika anlcnn gu r
din 2n , uppl! ~i n gd rnkl bakom d e nna p [t 1/t v<\g l~ingds n\·s tan d 
och nvsli.i.md !iii rcson ~ms, se bild L 

1.)3 

Bild 5. 
En aY de 100 m höga a ntennmastema med (ÖYerst) bärlinor och 

s pridare fö1· antennu ppllängniugen. 

I jämförelse med e n runclstdtlande llalvv;)gsanlenn blir ef
fekten i strålningsriktningen c:a 100 gå nger större !11ed d essa 
antenner. 100 k\V inmatad effekt motsvarar alltsa en sk en
bart llblr ~tlad cffc],l av 10.000 k\\' i max imiriktninge n. Strål
ningsl obens iippning ~i r c :a G0° i horis_ontal- ocl~ 15° i >:e_r
likal ph111et. liJl c' I1Siletc n avlar ptt ömse sl<lor om nam1Hl ~~ ni--t
ning för ;lll :-:junkn l.i! l omkring hälflen vid en avY1k clse 
av c:a 1X 0

• (rc nom förskjutning av d en gem ensamn~a ~uat-
11ingspr11JI,len till dc bfHia antennsektionerna ].;: a n s~ralntng~
lob~11 bringas al l HYYika i llorisantalpla nct upp t1}1 c.:.a I 
lOo fr [111 ncrnwlriktningcn. Ge nom all reflektorn Far lJansl
göra som ~tnlenn och tvärlom kan slru lnings rikln111 gcn ock
så k a,.las om till den motsallu. 
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Bild 6. 

). 

z ~ 
-~ 

; , ;nn;;;;> ;nnnn;;nnr• 

a) ho ri sontalslrålningsdiagram, 
b) Ye rtikal sträln ingsdiagram för Hörby-s ta tionens kvadrantanteu ner. 

Riktnnlenner finnas för s]·n huvudriktni11oar 11 äml ig·en • t""l ' ..... Västra )/"onlamerika, östra Nordamerikn, Sydamerika, Afri· 
ka, ~:· ~imre Orienten, Södra Asien och Australien snmt F jär
ran ostern. Antennmasterna ~i ro 100 1n höoa j)laccrad e i en 
b

o o J • b > . age pa om ~rmg l l.::m avstånd från själva stationen . se 
bild 5. För alt masler och alllenner icke skola överbcln slas, 
om cl e senare beläggas med isbark, äro antennernas hisslinor 
:i ena i.indan vardera försedda med en 5 tons m o lvikt, sonl 
norm alt vilar på maslfundmnentet. Antennerna hissas och 
firas med hjålp av elektrisb.1. spel. 

För relativt korta avstånd - upp till 3.000 a LI.OO() k n1 _... 
a nvändas rulldddlla11de antenner, s k omnia11tenner. StH!a nn 

1G5 

Bild 7. 
Omnia ntenn Eedd från marken. Snett n edtill 4'trädig matarledning 
från a ntennkopplingstornet. I mitten 2-trådig ledning (skruvad l SOo) 

upp till antennerna. 

finna s för ålla olika våglängder inom bandet 11- 50 m. De 
utgöras av s k kvadrantantenner, vardera bestående av fyra 
horisontell a, ändmatade halvvågsantennelement i form av 
~ex.tråd i gn »ryssjor», ordnade i två våningar medo tv~ >>t"Y?S
Jor» per våning i \:!0° vinkel mot varandra. S lralmngsdw
grammets utseende framgår av bild G. 

Antennerna malas av sändarna med hjälp av 4-tråd~ga 
luftledningar av 450- 1.100 m längd, se bild 7. Matadednmg 
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Bild S. 

Anten nkopplingstorn et med matarl ednin gar till a n tE'n n ern a . 

och ~u1tcn J~ anpassaos till v~~raJHl.ra m edelst s k pinc ll , d v s 
l~ops~wrpn1.~1g av tradarna 1 Val'JC lcdningsbran ch vid lä m p
hg langd. Onskad a nt e nn inkopplas m ed 11H1lp av fjärn n a
n?vrcrade o OJ~JI~opp~a re i matarl edninga rna. Sj u ma tarlcd
mnga,· utga fran sandarlwllen, v a rav fvra direkt till olika 
omniantenner och tre till e tl omkopplinnstorn c :a 500 Jll 

från sä nd ars ta tion en , se bild 8. Härifrå nn kan vilken soll1 
heist av sändarna kopplas till vilken som helst av matarlcd
ninga ,·n a med hjälp av en malarl cdningsv~ixcl. Omkopplings-
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10rnet inn c ll fdlc r s k 11-lägesomkopplarc, s0111 med vtm li ga 

1,issmaski nni cr nwnövrcras enligt vridsce nsprinc ip . På sa 
.[itt lzumw riktantenn e rna och en del av om niantcnn c rna 
rnlwp pla~_. Matarl.c~lningsväxeln oell m.nk_opplama i tom e L 
[jårrmanO\'I'Cras fran k o ntrollrumm et 1 sandarhallcn. 

Följand e uppgifter angåe nde materielåtgå ng ge en upp
fattni ng om a nt cnnanli:i ggnin gc ns vid Hörby korlvt'tgss tali on 
storl eksord n in g: 

järn 300 ton (huvudsaklige n för an lennmn s tc r), 
kopp a rlrå d 7;'>.000 m, 
isol alorc1· 12.000 st, 
telefons to lp a r -100 s t, 
Jzraftl-:ab lar :L100 m, 
manöve rk a blar 4.500 1n. 
A·ntcnnmatarlc<lningarns sammnnlagda längd utgör c:a 11. 

km. För ntl ge plats för anlcnnanlåggningen har marka reu
len m {\ st utölzas frå n 18 till c :a HiO h ektar. 

Siindninysl ide r. 

De b:'l da ko r tyågssbindarna ä ro f n i drift sn mnwnlag t J;) 

finnnar p er dygn. Dc riklade sändningarna innehålla sär
skilda ko rtvå gsprogram, omfattande såväl morgon- som 
kvällssändningar i var och en av d c sju sändningsriktning
arna. D c rundstrålande sändningarna, närmast avsedda för 
Europ a och närbeH1gna farvatten, omfatta hela riksprogram
met förutom vissa specialprogram. 

Result atet av sb1ndningarna , som pågå tt i 2 å r, anses vara 
över förväntan gott. T rots att de s tartade untl er en pcrio<l 
med ogynnsamma utbredningsförhå llanden för kortvågs tra
fik i allmänhet (l åg solaktivitct), och trots den oreda, som 
i brist på en inter;wtioncll frekv en splan för rundradio på 
kortvf1g ä 1· rådande, äro lyssn arrapporterna n äs tan genom
gående positiva . 

Kap. lY. 

Radioutrustning på handelsfartyg, några synpunkter 
på utvecklingen. 

. I\adio infördes ursprungligen för förbindelse m ellan fartyg 
~1P , sjöss och station er iland i sjöräddningssyfte. Ar 1908 föl·
sags dc första handelsfartygen m ed radios ta ti oner, och dc-
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ras utrustning l1änn ed :stimulerades av alt forsäkringshoJn, 
gt'Jl så små nin gom sänkte premierna för fartyg med r ~t dio 
Till atl börja med am·ände man gnislsä nd nrc och s ö n (j~ 
p;l lek'orafi till ni:irmnslc kuststation, som ofta kunde li gu;, 

"' - 000 l \ ' o l'' l l ' ,, ' JHl bclydandc av:stånd, upp till c:a ~) . ' -.m. ag ang( s Jan, 
del 300- GOO m utnyttjades, men i och med att_ rund ra d ion 
började pCt 1920-t alcl, tvingades fartygsradiolraf1ken upp p[1 
lJ;liHlet G00- 800 meter. 

Omhinn [Jr 1925 uppr~i llades dc första radiofö rbind elser
na på km1våg. Härigenom blev det möjligt alt hålla d irekt 
rör]Jindclsc m ed h emland et oberoende av farlygens position 
pa världshaven. T idigare hade förbindelse e tablerats med 
11~irmasle kuststation obe roende av nationalitet, varifr tu1 tc
lcuramen vidnresändes till adressorten, ofta på tråd . För
d~len med d c direkta förbindelserna insågs av rederi erna, 
som satsade pengar på alltmer effektiva kortvågsradi oan
hi!?'nning· ~n· för farbracn. Mot 1920-lalets slut var 70 ~~ ay l,._) b .._ J.._, (l 

det svenska oceangående tonnaget utrustat med kortvagss ta
tioner för telegrafi. Yinsten med direktförbindelse frm ug[u· 
av följande exempel. Ett telegram på 15 ord från ett fa rt yg 
ulanför Sydney till Sverige kostar vid direkt förbin ddsc 
över Göteborg Radio kr 14: 50, medan för samma teleg ram, 
sånt ÖYer närmaste kuststation och vidare kabclvägen, dc
hiteras kr 58 : 70. 

Till alt börja med förlades sjöradiotrafiken på kor tvåg 
Jmvndsnldigen till frekvensbandet 8.000 kp/s. Numera utnylt
jns för tel~grafi frekvenser i banden 4.000, 6.000 och 8.000 
kp / s samt 12, 17 och 22 Mp/ s för att alla avs tånd skola 
kunna täckas dygnet runt. . 

Hittills hade radiotrafiken endast ägt rum på telegrafi, 
men i början p å 1930-talet hörjade i:i.ven telefoni att anviin
das till sjöss. FartygsracUotelefoni en är förlagd dels till det 
s k gränsvågsbandet 1.600- 4.000 kp/s, dels till kortvågsh~ n
del 4- 22 lVlp / s. Vid goda mottagningsförhållanden och llll
råckl ig effekt på sändaren kan telefoniförbindelse på k o:+ 
v[lo upprätthållas jorden r unt, men svårigheter uppstå ofta 
pi't :-.fartygen, där hög störningsnivå och dåliga antennförhttl~ 
landen förekommer. Gränsvågsbandct, som ockstt k allas 
kusttelefonibandet, användes vid trafik på närdistans upP 
till c:a 2.500 km. Bland de första svenska handelsfartyg, so ll1 
u t rustades med gränsvågstelefoni, märktes Gotlandsbolagets 
>>1-Iansa» och tullverke ts »Triton». Samtidigt - l"IL· 1932 -
tillkom den första kusttelefonistationen på D.alarö i Stooå~ 
holms skärgård med antennen på samma plats som en ga n& 
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OIJiisk a teleorafcn slått. Kusttelefonitrafiken p å vi.i.st-
!Cll "' I' . I . l o f .. l ·ten öppnades ~h 193() av » \.ronpnnsessan ngrH » pa or-

J; ~ t~de l scn Götebo rg-~"redriks~1avn. .. . . .. o .. 
JJ tl •. 1953 löstes rad tolclcfomlH'Ohlemct for SJofarlcn pa Va-

.. ~1 Dc fartya m ed rad iotel efo ni, som trafikera sjön, och 
jJCli1 · . n l ( '] ''tt] oll · l i regel ha låga master, mtH c 1c .;:e upp ra · 1a. a goc-
s~~~~ar fÖrbindcls~ med Götebor~ ~adi~, v~~för ~l.et blev 
1'PI,riindint all hvaL'·a en kustleldomstatwn aven for dem. 
J]O( c "' - ~"' .. ] • D 1 förl ades till Hatnsvik i norra Bohuslan oc 1 togs 1 tra-
f~1 den l juni 1933 under namn a\' »Bolmsl_än Hadio» .. .. sta-

~ 11cn f].~irmumöYreras från Göteborg Rad1o och belJanar 
ltO . v f' f"'l' l samtidigt fisk.cfar lygen på väslkt~slc111.f l'L~ 1~1na1 :; o Jan( e 
· •enska kuststationer för kuslradtolc e om, n:m1 tgen 5
' Göt borg Radio Blekinge Radio och 

Bohuslän Hadio Slafsn~)s Hadio. 
Malmö Radio 

För all minska möjlighelerna till att radiosa mtal till sjöss 
skall kunlla avlyssnas av obehöriga användes talföl:Yräng
ningsapparatur. Dc fl esta svenska passaget:arcf.artyg aro ut
rustad e hörmed. Princ ipen för dessa lalforvrangare grun
dar sig p {'t atl talet inverteras kring 1.500 p / s. Internationell 
st ancl ~nl för s~1dan utrustning är fastställd. 

Radi osamtalens anslutning till p ermanenta nätet iland v_ål
lade i början vissa svårigheter, bl a p~\ grund av den reflexlOn 
av talel, som äger rum vid anslutning till lan5llinjc. Proble
met är munera lös l med hjälp av s k lalsparrar. Svenska 
handelsfartyg p ~\ nlla hav kunna idag ehuru med större eller 
mindre svårin-het ulv~ixla telefonsamtal med hemlandeL 
:\'orcl atlm,llen nllhör dc mest svårbemästrade områdena, eme
dan radioförbindelserna här påverkas av norrskenszoncn , 
som stundom försvagar signalcma avsevärt. Även mottaog
ningen ombord av rundradioutsändningarna på kortvåg fran 
Hörbv i.ir försämrad inom detta område. Vid fartygstelefo
nins -genombrott i Sverige rörde d el sig om relntivt blyg
samma effekter på fartvgens sändare - av storleksord
ningen 75 \V. Säkra föt:bindelser på stora avstånd k~n~_d e 
dä rför icke uppnås. Kumera ha lwndelsfartygen tclefomsan
<lar e m ed effekter upp till 500 \V, p~1 de största passagerar
fartygen t o m på 2--3 k\Y. 

Utveckl ingen av den sYenska handelsflottans lfHliostatio-
11er framgår av diagram på bild 9. . . 

Vederbörande kuststations utrustning spelar n~:durlJglvts 
<tvsevänlroll, när det gäller att uppnå goda telefonförbindel
set m ed fartyg. Rikta~1tenner ~iro härvid av s lor betydelse. 

12 
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Bild 9. 
Diagram över utvecklingen av svensim h a ndel i'.Gottans radiostationer 

sedan år 1932 . 

Bild 10. 
Antennsystem för riktad kortvågssändning vid Göteborg Ra dios 

sändarstation i Va llda. 
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Göteborg Radio vid Onsala-Yallda, som ombesörjer fjärrför
b·nd elscrna på kortvåg med svenska handelsfartyg, har rik-
\Je antennsystem för all sådan trafik, se bild 10. 13 p e in ternationella radiokonferenserna bestämma vilka 

frekvensband, som skola upplåtas för sjöradiolrafik. Vid 
]·onferensen i Madrid 1932 tilldelades den marina trafiken 
;ndast frekvenser för telegrafi. Vid radiotelefoniens genom
brott omkring denna lid blev man därför tvungen att telcfo-
11era på telegrafifrckvenserna, vilket förorsakade störningar. 
Villkoren för fartygstelefonin blevo tyvärr just icke Jnyc
ket bättre efter Atlantic City-konferensen 1947. Särskilda 
band för fartygstelefoni tillkom visserligen , 1nen då man 
endast räknade med passagerarfartyg, blevo tilldelade fre
kvensband alltför trånga efter telefonins snabba utveckling 
även i lastfartygen. Detta vållade långvariga förhandlingar 
yjd konferenserna i Geneve 1949 och 1951, då telefonifre
kvenserna skulle fördelas. Dc skandinaviska länderna med 
hundelsflottor på tillsammans mer än 10 miljoner ton, tvinga
des dela frekvenser inom samtliga band på s k »timc
sharing>> -basis. Det är att hoppas, alt den civila sjöfartens 
frekvensbehov håttc tillgodoses bättre i framtiden. 

(Forts.) 
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Det japanska ubåtskriget 1941-1945.* 

A v K om m endörkapt en M STA R c ~. 

JJcl japanska Hbål:wupn et vid krig:;ulbroUel. 

Xbir d en japanska flottan .i slnlcl på 1800-lalct nyda nades 
följde japanema i huvudsak brittiska principer och hygg<] ~ 
i stor u lslräc:kning sina stridsfartyg på bri tliska varv. Sc dan 
Kina och Hyssland besegrats och egna krigserfarenh e ter vun. 
nils, frigjorde s ig en1cllertid japanska fiollan ha-.;li gt fran 
heroendel a\' ullandel och har därefter gåll sina egn a, u11. 

derslnndom myckel originella vägar . Della gäller k a nske 
framför allt ifråga om ub~1lsvapncl och dellas ulny ll ja nde. 

Inom flcrl::dcl mariner l lppbyggd es ubåtsvapnen m ed in
riktning p {t i slorl sett självständig Yerksamhct. Japan erna 
hade en helL annan inställning: deras ubåtsvapen organise
rades i första hand som clt hjälpvapen ål" slagflollwz. l 1bi1· 
tarnas vildigaste uppgifter voro i enlighet h~inncd sp aning 
och d eltagande i sjöslag. För att höja vapnets effek tivilet 
som spaningsmgan utrustades elt antal båtar med var sill 
1itcl sjöflygplan. Dellagandet i sjöslag gällde i viss uts träck· 
ning även dvärgubå larna, vilka i försla hand voro :.w scdda 
för raidförelag mot hamnar o d men dessutom skulle knn· 
na medföras på särskilda moderfartyg eller stora ubåtar för 
gruppering inom stridsområden långl från egna baser. Den 
operaliva ledningen av ubåtsförhanden till sjöss uli.i Yade) 
från lälla kryssare, som ing ingo i ubå tsförbanden, elle r från 
särskilda l cdarubålar. 

l\Ied hänsy n till dessa grundprinciper inrjktades nyhygg~ 

nadsvcrksamhclen före andra världskrigel framför all l pn 
stora, snabba bå lar delv js av specialtyper såsom ledaru b:\lai'· 
hangarubå tar och dvärgubåtsbärare. I-Iangarubrltarn a yoro 

''') Huvudsak l iga kä ll or: 

Jiirgen Rohwer : Die japanische Ubootswaffe iln zweiten W eJtlo·ieg. 

(Marin s Rundschau 5-6/ 1953.) 

Haijime Fukaya: a r tiklar i Sveriges Flotta 3 och 5/ 1952. d 

S. E. Morison: Hi ;otory of United States Naval Operations in vYorl 

vVar IT. 
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11.0 stad : . met~ .. ~ n för om tornet pl~ccrad h)·ckfas t hangar 
}Ör ett lll c t S .J O!Jygph~ n ... (med hop~alll~ara vm ga r . F lygp la-
1ct sta rl a des fran en 1 forskeppe t f as t mbyggcl ka tapult och 
~äroa d c s efte r f ullgjort uppdrag m ed kran. H angaren stod 
. t;.yckf ast förbindelse m ed å ter s toden av ubå ten , varfö1· 
flygplanet l~mHl c k~_argöroas, ~!l ed an ubåten befann si g i un
]ervatten slage . . Dvm·guba tsbara rn a had e akter om tornet 
f1äJlare f? r en _d värgubå_~ , vjlk~~~1 sjösa ttes. och bärga t~_es med 

110deru ba ten 1 mc ll anl age. l~oga uppm a rksamh e t agnades 
:le defen s_iva kustuhå larn a . . . 

Vid k n gsuthro lte t HH1 d1 spo ne rad c .Jap a nerna följand e 
ubåtsbcsl 8nd: 

'1 l ed arubå ta r (I 7- 1 0) sann olikt vard era c ll sjfpl ; 
6 h a ngarubå tar (I 15, 17, 1!), 21, 23, 2S ) va rdera ett sjöfp l ; 
5 dvärgubl\ lsbä ra rc (I 16, 18, 20, 22, 21 ) va rd er a en 

dv~i rgub ; 
27 fi o ltubålar (I-typ ); 
4 minubåtar (I 121- 12-!) samt 

17 kns tubå ta 1· (Ro-l yp ). 
Ub{tlsfl o ltan omfa ttad e så lunda sammanl ag t 63 båta r. Ge

nomsni ttsäldern var förvånansvärt h ög: 35 båt ar h ade va r it 
i tj äns t i lio å r eller m era och av k us tubå tarn a vo ro icke 
mindre ön 15 s lyeken skå ligen förå ldrade. För att r ä tta ti ll 
detta had e 1938 anlagils e lt omfa ttande nybyggna dsprogran1, 
vilket y tte rli ga re utv jdga des u nder dc därp å följan d e tv ~t 

åren. Vid k rj gs u tbro ltcl befunna sig därför c~.:~ ub[t ta r tJ nder 
byggnad, näm l ige n : 

25 flottubå tar (I-lyp , 1500~1.900 ton); 
9 kus tubå tar (Ho- typ, 970 lon) samt 
9 k ustubåtar (Ro-typ, 525 ton) .1 ) 

Föru tom dc stora ubå tarna fanns ett antal dv~irgubtllur nv 
A:-typ (-16 ton och 19 knop i undervnltcnsHi.ge, 2 torpeder) , 
Dvärgubåtarna kunde transporteras av de fcn1 kirför av
sedda oceanubå la rna, av vissa smärre transportfartyg, vilka 
kun de laga var sin bå L samt av två specialbyggda depåfartyg, 
Chitosc och Chi yoda. Dessa deplaccrad c 9.000 lon och gjor
de 29 k nop; 12 dv~irgubålar kunde medföras och under go
da förh älla nde n sjösältas })å c irka 20 mi nuter. 

------') För enkelhetens skull ha sam t liga båtar a y Ro-typ hänfiirl s t ill 

k.ustubatar trots s itt understundom avsevärda deplace ment . 
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· Samtliga bå tar voro normalt sammanförda i clt högrl• f" , 
band, ö. fl?ttan, som löd ?ir~kt ~nder .ch efen för Fören n~t· 
f~ollorn~: ?·flottans orgamsalwn 1 detalJ den 1/ 12 19-H f 1·a

111
: 

gar <-W fol.]andc: 

G. FLOTTA K Chef: viccam i r al Shimizu. 
1. ubälsj'loltilj en. 
Lcdarfartyg: I 9 och 10. Depåfartyg: Yasukuni lVIan1. 
1. ubdiv: I 15, 16, 17. 2. ubdiv: I 19, 21, 23. 
:~. u b d i v: I 18, 20, 22. 4. u h d i v: I 24, 25, 26. 

2. u bdlsj'lolliljen. 

Ledarfarlyg : I 7. Depåfartyg: Sanlos Maru. 
7. u b d i v: I 1, 2, 3. 8. u b d i v. I 4, 5, 6. 

3. ubäisj'lolliljen. 

Lcdarfarlyg: I 8 (tidvis dessutom lätta kryssarna Isuzu 
och K i laka mi). Depåfartyg: Taigci (t o m 16/ 12 19-H) diir
cftcr Nagoya Maru. 

11. ubdiv: I 74, 75. 12. ubdiv: I 68, 69, 70. 
20. u b d i v: I 71, 72, 73. 

4-. ubålsf'lottiljen. 

Lcdarfartyg: lätta kryssaren IGnu. Depåfartyg: Kurasaki. 
18. ubdiv: I 53, 54, 55. 19. ubdiv: I 56, 57, 58. 
21. u b d i v: Ro 33, 34. 

:3. ubät:sj'lotiiljen. 

Lcdarfarlyg: Lätta kryssaren Yura. Depåfartyg: Ri o de 
Janeiro Mani. 

28. u b ch v: I 59, GO. 29. u b d i v: I 62, 64. 
30. u b d i v: I 65, 66. 

6. ubålsf'loltiljcn. (Minubåtar.) 

Ledarfarlyg: - . Depåfartyg: Chogei. 
9. u b d i v: I 123, 12-1. 13. u b d i v: I 121, 122. 

'7. ubälsj'loililjen. 

Ledarfartyg: - . Depåfartyg: Jingci. 
26. u h d i v: Ro 60, 61, 62. 27. u b d i v: Ro 63, 66, G/ . 
:l3. u b d i v: Ro 63, 64, 68. 
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sJ.;olförband. 
(). u b d i Y: Ro 57, 58, 59. 25. u b d i v: Ro 30, 31, 32. 

Trängfartyg. 
rnnkfar_t~:gen: In lo Maru, Toa Maru och. Fuji.san _Mant. 
-\mmumiJonsf:H'tygcn: Aratama Maru, HI tacln Maru. 
[örrådsfnrlygel: Tcnyo MaruNo 2. 

Den vid krigsulbrottcl föreliggande japanska operations
planen räkn ade som bekant med två huvudoperalioner, näm
Jiaen anfal1 cl mol Pacifi c Fleet i Pearl Harbor sam.t cröv
ri~aen av den sydostasiatiska övärlden jämte Malacka. Här
ti ll"'kommo vissa sekundära operationer främst erövringen 
av Hongkong, Guam och \Vake. 

För att möta härmed sammanhängande krav uppdelades 
elen operaliva delen av 6. flottan tillfälligt i lre komponenter. 

Chefen för G. flolian jämte 1., 2. och 3. ubåtsflottiljerna 
avsågas för operationemu i Stilla I-lavet, i första hand före
taget m o! Pearl IIarbor. 4., 5. och 6. ubåtsflottiljerna under
ställdes chefen för 2. flottan för operationerna mot Filippi
nerna och lVIaJacka. 7. ubåtsflottiljen avdelades till 4. flottan 
för försvar av manda!öarna. 

Operationsöuersikt. 

En fu llsli.indig redogörelse för de japanska ubåtsoperatio
~lcrna skulle ledigt fylla en volym och är därför utesluten 
l detta sammanhang. I stället kommer alt lämnas en kon
c?ntrer ad översikt i avsikt alt klarlägga framför allt prin
Ciperna för ubåtsvapnets användning. 

Det japanska offensivskedeL 
1 anfall el rnot P c a r l H a r b o r insatte 1.- 3. ubåtsflot

ti ljern a sammanlagt 2-1 ubåtar. 2. ubdivisionens tre, med sjö
flygplan utrustade båtar voro direkt underställda hangar
~artygsflotlans chef och opererade som framskjuten spaning 
;:~ d e tt a J~rband ~mcler <less f?rfl)_'_ttning ~~1.ot Hawaii. övriga 

1 c\ tar, danbland fem dvarguha tsbarare, lanmade J apan mcl
\~n .. den 11. och 18. november; flertalet gick direkt till Ha
San, .m.cdt!n några kompletteracl.e bräi!sle ovic~ Kwaj~lcin . 
allllhga halar hade order att bcfHma s1g pa sma utgangs-
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hig~~~ den 6( 12 på kv~illc~~; förflyllnin~cn skulle ske do 
varJ~Ulllc at.~fallsfoorbud u~~.ardats och rad:otys tnad ~~ord t·;qlt 
Dc fem dvargubatarna s.Josa ttcs planenligt straxt forc 111 · ~· 
natt d en ö/ 12 cirka 10 distansminuter svd Pearl Harbor '<-

Operationen med dvärgub~1 tama ledde icke till nf1go t. 1• 

st.tllat. En .. båt ~tppotäcktes ti<li.gt .ul~nför hamnini~~.PPcl 0 l:l
sauktcs dar, tva balar togo stg Jll 1 basen men fors lörde l 
innan dc hunnit anfalla. Den fjärde båten förstördes nö1\ 

hnn.ll1inloppet, medan den femte och s ista efter kompas slta~ 
VCI'J eick ])å ett rev utanför Kanehoe-halvön och tooc .1 . 

';-' . t"~· "" l\ 
am Cl'l k a narn a. 

Efter krigsöppningen kvarblev flertalet stora ubåtar i H 1• 

':':·_aiiom rådet för all. anfalla in- ooch utlöpande anJcri k a nsl;a 
fot·band. Den enda framgangen nacldes av I ö som den 11/ ]l 
1942 med en torped träffade hangarfartyget Saratog:1. Ett 
JHU' båtar g ingo över lill amerikanska västkusten för OJH• 1·,,. 

tioner mot sjöfarten; en stötte fram ~inda till Sftnloa iin t·n:; 
där Pago-Pago besköls. Under förflyttningarna till och f t·a 1; 

operationsområdena hesköto n:'lgra b:'ltar dessutom Mi d \\'m. 
Johnstonc och Palm yra. I shtlct p å januari upphörde , f t·nt.l
sett m'lgol enstaka fall, den japanska ubåtsverksamh ete n i 
östra delen av Stilla I-lavet. 

Det sammanlagda rcsullatcl av verksamheten i m ci!CI'sla 
och östra Stilla Havet blev tr~iffcn på Saratoga samt l~~ siink
ta handelsfartyg på liiJsammans G5.500 ton. Tre stora u balal' 
samt fem elYärgubåtar gingo förlorade; en av dc försn ii lll nda 
sänktes av flygplan fri'm hangarfartyget Enlerprisc. 

Samtidigt med Pearl Harbor angrcpo japanerna tive n Gu um 
och 1Vakc. Scx ubftlar ur 7. ubåtsflo ttiljen bildade hii rYid 
observationsUnjc osl om Marschallöarna för alt tn·aoa Jli OI 
• • • o ""' i:"'lb 

ll1gnpandc fran delta h:UI. 
Dc ubålsflottiljer, som voro undcrsl~illda 2. fiolla n fiir 

operationerna mol Filippinerna och Malaeka insattes it JOIII 
dc områden, där fientliga striclsfarlvgsförband i först a Il and 
beräknades uppträda: utanför Manil~bnktcn, San Bcrn adin· 
sundet, Lcytcbukten, Davao, Malackfis ostl.::usl och Singap ore. 
I mcdcllal höllo dc tre flottiljerna tillsammans G- R bn iM· 
d v s 35-LlO % av del lolala bcst~mdct i kontinuerlig yc tl· 
samheL Inga nännwärda resultat nå~ldcs; ubåtarn ~1 Ilade 
dock indirekt del i framg~1ngen vid Kuantan, efte rsom dc r:t ) 
spaningsrapporter ledde fra-m dc fh·gförbnnd, som siinl;IC 
dc båda brittiska slagskeppen. -L 

I samhand med operationerna mol .f:wa omgruppera de' 
c ll antal ubåtar till Lombok-, Sunda- och Malacl.::as un dc 11 
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litjämt dock utan framgång. ::\'ågot b~illr c lyckades dc b ~t
n, r som efter Javas fall opererade syd denna ö eller följde 
:~11; oarfartygsflotlnn i dess framstöt mol Ceylon och Bcn
~~li~ka bukten. Tolall sänktes inom dessa områdc11 43 han
~~Isfart~·g p r~ .. 183.500 ton; ytterligare sju fartyg skadades. 
'fvå ubaL1r forloradcs. 

r detta sanlinanhang kan nämnas, att japanerna under hös-
ten 1942 <~~h Yårcn lB-13 i:. viss l~lsträcl~ning b~th·evo,.s.iöfarl~
kriO' i Inmska Oceanen anda fram tlll Pcrs1ska \ 1kcn ocn 
Ad~n. 53 fartyg pf1 315AOO ton sänktes . Sommaren 19cl3 dro
oos ubå lama med hänsyn lill del alltmera försämrade higct 
[i]Jbak a lill Stilla Havet; tyskarna övcrtogo sjöfartskriget i 
Indiska Oceanen , van·id Pcnang utnyttjades som bas. 

I milt en ]l fl mars l!l.J2 hade japanerna i stort sc ll g;>notn
fört den offcn:'ivn delen av sin krigsplan. Det oväntat svaga 
molståndel och dc obetydliga egna förlusterna hade emeller
tid stimulerat aptiten på ytterligare erövringar och föran
ledde den japanska krigsledningen alt falla det ödesdigra 
beslu tet om fortsalta offensiva operationer, vilkas m å l Yar 
erövri ngen av Port Moresby p å );'~· a Guinea, i\1i<lway och d c 
os tligaste Alculcrna. 

I d essa operationer insattes alla tillgängliga ubåtar; i själ
va verket svncs ubå tsverksamheten ha kulminerat under 
denn a period" beträffande såväl opererande ubåtar som opc
rationsomr:'l d c ls utsträckning. Huvuduppgiften var alltjämt 
att angripa motst fnHiarcns stridsfartygsförband. 

I sambatHl med företaget mot Porl Moresby grupperades 
sju ubåtar mellan australiensiska fasllandet, ::\'ya Hcbriclcr
na och :01va Kalcdonien. Dc hunno aldrig ingripa i slaget 
i Korallha-YCt, förmodligen beroende p å alt dc stodo alltför 
sydligt. Två transporlfartyg sänktes syd om Koumca men 
därmed Yar d e l också slut med framgånganw. 

Två grupper om Yardera fem stora ubåtar, i huvud sak 
hangarubUat· och dvärgubåtsbärarc, avdelad es för över
raskande anfall mot Sydney respeklive ))iego Suarez p å .i\Ia
dagaskar.1J Efte r flygspaning utsattes dvärgubtJtarna och 
lyckades i båda fallen tränga in i hamnarna. I Sydncy upp--------

' ) Sydn ey: I 21 , 22, 24, 27, 29. 
Diego Sua n ; z: l 10, 16, 18, 20, 30. 
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Hickles och avvårjdcs förelaget av amerikanska kryssaren 
Chicago; i Diego Suarez lyckades japanerna bätlr~ och lo 1•• 

pcdcra(lc slagskeppet Ramillies och elt tankfartyg. Dc stu ra 
ubåtarna hade tillstånd atl efter dvärgubåtsanfallen utm· ll
ja å terstoden av aktionstiden för sjöfarlskrig. Sydncy-gritp
ll Cll mislyckadcs i stort sett. Diego Suarcz-gruppen, som fm t
satlc operationemu inom Mozambiquekanalen och andra far
vatten, d i:ir uhötar tidigare icke uppträll, ås tadkom däremot 
v~iscntligl avhrbick i vi:lstmakternas sjöförbindelser nmt Afr i
Lt och å tervände till sin has fyra veckor senare efter al l ha 
sänkt 21 f~n·tyg på sammanlagt 98.200 ton. 

Tyngdpunkten i operationerna låg emellertid i omr[Hic t 
ost Midway di:lr 12 ubåtar tillhörande 3. och 5. ubåtsflo tti l
jerna grupperades i en observationslinje vinkelrät mot muc
rikanamas ~annolika anmarschväg från Hawaii mol Mid\Ya y. 
Förhoppningen var att uppfå nga de amerikanska styrl-:n r, 
som vänlades stöta fram. från Pearl Harbor för atl avvi.ir.ia 
det japanska anfallet mot Midway. Förstahandsmål voro dc 
a~nerikan~ka hangarfartygen. Planen misslyckacics i p ri n
cip; amel'Jkanama löple visserligen ut men togo, då d c in
ledningsvis måste Hicka även Akuterna, en nwcket nordl ig 
route och kringgingo den japanska ubåtslinj ens norra fl ank. 
I 168 lyckades i Midwayslagcts avslutande fas sänka det sva rt 
skadade hangarfartyget Yorktown och den vicl hangarfar ty
get förtöjda jagaren Hammann. 

Scx ubåtar tillhörande l. ubåtsflottilj en insattes i anfallet 
mol Alculerna; lmvuduppgiften var alllj~imt anfall mol fi en
dens stridsfurtyg samt spaning. Scdan opera ti onen mot 1\lid
way avbrutits, försHirkles stridskrafterna i norr med dela r 
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a\' 2. och 7. ubö.tsfloltiljcrna. Trots synnerligen ogynnsamma 
:-äderl cksfiiriJå llandcn nå ddes vissa resultat, bl a s~inktcs den 
nJll erikanska ubåten Grunion och ett transportfartyg. I slut
skedet av kampen om Aleuterna utnyttjades ubå tarn a för 
underhållstransporter och slutligen för evakuering av Kiska, 
yaruncl cr icke mindre än sex bå tar förlorades. 

Operat ionerna vid Salomonöonw. 

Efter det framgångsrika slage t vid Savoön (9/ 8 19-12) för
sökte japanerna i slutet på augusti överföra vissa förstärk
ningar lill Guadalcanal, vilket ledde till slaget vid östra Sa
lomon öarna. I detta deltoga 12 japanska ubåtar, av vilka 
sex tj änstgjorde som framskjuten spaning, medan sex gru11-
perad cs på amerikanarnas sannolika anmarschlinjer. Resul
la let nl ehlcvo hell; några b å la r nådde visserligen kontakt 
med Dmcrikanska Task Groups men pressades ned av be
vakningen. Efter slaget kvarblcvo dc 12 ubåtarna intill slu
tet på augusti i området syd Salomonöarna och nådde här
~ llld er avscvi:i r da fram g bl ng ar. Hangarfartyget \Vas p och en 
Jagare sänktes, medan Saratoga - för andra gången - och 
det nya slagskeppet 1'\orth Carolina skadades av torped
träffa r. 

Av dessa operationer drogo japanerna slutsatsen alt det 
var utomordentligt SY~ut att med enstaka ubåtar anfalla 
~nabba stridsfartygsförhand och att vägen till fr amgång låg 
1 att konccnlrera största möjliga antal båtar på de fientliga 
an~narsehlinj e rna och härigenom splittra bevakningens upp
ll.larksamhcl. Dc hade med andra ord sji:lh·stiindigt nått fram 
1111 något, som erinrade om den tyska »va rgflockstaktiken». 
J I enlighel med dessa principer insattes starka ubälsför
~and i dc operationer, som kulminerade i slagen vid Santa 

C.rtlzönrna och Guadalcanal. Ytterligare framg~1n gar nfuldcs 
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p å delta s~H t: krvssaren .Tun ea u och e n J. 'l D'' tt •n s;1' 11l · tc·s 
l l 

~ . < :,-,< '-' • c " . ' ll ! (• 

t an ~ryssaren Ches lcr skadades. -

J;:flc r det f_örluslbringandc slaget vid Guadalcanal insa tt l' 

I~:Hia pat: _t ~ ': L lnnydsak .lätta slrids!~rafler i s tride m a k rin 
1 

S~1lomonoa1 n a, vllk e t foranl edde Japan e ma att för f" .. ~ 
D''lllD"en J· t. .· o f f' . . O ! s[.\ 
~' n ~ .oncen ~ c~·a st g ?a t e~ J entJJ g~t hancle!~f::.rlygsto n n n. 

:-. ; t: l l _handels!~' tyg pa 100.:J00 to n sanktes forutom en in
gate och en !-Sf; kryssaren Hobart och å tta hand elsfa r ty

11 

~kadadcs.o Pns?.t v~y em~ll ert id högt, eft e rsom icke m i 1Hf1 .~ 
an , 19 ~~~Jalnr for~.tord cs 1 saml~a nd m ed dessa operat io ne r. 

,S.lu l !Igen .~;:an noam!ws, a l t uLa ten I Hi d en 29 j 11 19"12 fiit·

d c 111 e n dvarguba t till Gundaleanals redd, där c tl tran sporl
fartyg torped e rad es. 

Det japanska dcf e n,sivsk e dct. 

Hösle_n 19-13 s.atlc -~.cneral ~1-acArlhur igå ng opcrationcrtl il 

n~ot »B J sJJHlrck~Lat'!'l~re n », v1lket för anledde japanern a nll 

dispon era en vascntllg del av sina sjöstridskrafter fö r fii r

~:'~r ~w d c t_la område,- Fl.~rlal c t h a ngarfartyg voro i J apan 

f 't~l alL_ u/Lllc~a nJ-:"_a f.l)'gf_orband . 1'\är amcrikannma i no

\(_mbc t .. Hl-L3 fullslandtgt ovcnaskandc satte in attacke i1 !llot 

~.rl[~)-~rloarna .stod o d ä rför _i lluvtHisak endast ett ant al Jl il 

a_ng t .~n san d e oat: baserade flygplan samt n å gra ub å tsförhand 
llll :lorfogan d c för mota nfa ll. ' 

_ yb;'\.ts!'ö r!Ja JHI C~l ~'!gjorde~: av 1. ub;.\l sfl o ttilj cn m ed onl

ktn~g 18 ~-~liar vtd 1 ruk samt 8. ubtttsflottiljen tnlli rrc 11 ett 

nybJ_L (~ aL forban~l, _med 11 Låtar i Hahanl. De t; sistn~ mndn 
flotll~Jcn h ~1 dc tidtgnrc i hu vudsak utnyttjats fö r tran sp orl

uppglflcr .. samn~anl_ngt 9 bt'\. lar sattes in och av dessa sii nk trs 

h::.~ . ~".n, va,s~nll.' g. fram~å ng nåddes, d[t I _17;) to rp ed era de 
cskot lhan~cll fat l,\ geL Ltscome Bay', som SJÖnk m ed sYn r:t 

persona l f o r l u st er. 

E tt likn.~1 IH!c för:ök a lt ingripa mo t I2. ndstigningar n n p<L 
Marsrhalloanw nussivekades totalt med förl l ·L c, • (\· r:t 
ub;'\tar. · .. l s d\ . 

l il 

förloppet av ope rationern a vid Gi lbert- och JVIa rschallöar

·t togos av japa nerna som b evis för att d e l var föga lö

JI:,nd c m en mycl.;:et förlustbringande alt sätta in ubåtar mot 
1 1 ~- erskcppnin gsförctag efter d e t försia landstignin gen gcn o!ll

förts .. J?e å tergi ngo ~lärfö r _un_dc r so~nmarcn 1 9~-1 i sl~Jrl seL! 
Ji ll t101 garc opcral1Ya lH'II1t:tpcr. Lustaka ubalar forlades 

utanför d c f ientliga base rn a m ed uppgift all ang ri pa u llö

pn nd e f~rbat~d ~ Jlle(!an_ flerta let bålar ånyo disponerades i 
obscrvalt ons lm.Jcr p<l fJendctls anma rsclwagar. 

Omläggningen av tak lik föran ledde inlcdningsYis endast 

ökade förluster. I milten p;'\ maj grupperades flera ub[t ts

]injer mellan Truk och Ami raliletsöa rn a (Manus) i avvak

tan p tt fort salta amerikanska anfall mol :\'ya Guinea. Ame

rikana rna, som v id d enna tidpunkt i stället höllo på a tt av

slut a förb eredelsern a för invas ion av Saipan synas, möjligen 

genom radiospaning, ha crll å llil binnedom om ({(; japanska 

ubåtsförbandens g rupperi!lg och sände ut en »killcrgrupp » 

för att sölta liv i bilden. lrnd cr delta motanfall satte cskorl

jagarcn E11gland sill berömda rekord: sex s~inlda ubc'Uar på 

tolv dygn . 
Lika illa gick det sommaren 1914 vid Marianenw. Den nye 

chefen för 0. fJollan, amiraCTakagi, grupperade sina båtm· 

ost om ögruppen och avsåg alt sj ~i lv leda förbanden från 

Saipan. I det avgörande ögonblieket sattes emellertid Takagi 

ur spel genom elen amerikanska landstigningen och ubåtar

na Him nades utan ledning. Dc enskilda cheferna synas ha 

gjort al lt vad som kunde krävas och m~1 hända mer; dc vo

ro emellertid icke v uxna elen amerikanska ubåtsjakten och 

tio b ;Har förlorades utan ll~1go t resultat. 
Ytterligare tre båtar förslördes satntidigl av amerikanar

na vi d Kwajalcin och Eniwelok. 

I börj an p å a ugus ti 19-ll voro icke mer än 28 Lå tar i strids

dugli gt skick. Omkring h ~ilflcn av dessa utnyttjades för un

~l erh ållstransporlcr, varför endast 12- 13 båtar kunde sältas 

Jn i r ena stridsuppgiftcr. När amerikanarna i septemuer ost

och sydifr~1n angrcpo Palauöarna respektive Moltzrkerna 

b_edömd c japanerna, för övrigt riktigt, att d et endast rörde 

Sig om förberedelser för en huvudoperat ion n10t Filippiner

na. Tre båtar sändes till Palau, en till Halmahera. Av Palau

fl'l.lpp en sänktes två bålar, medan den tredje v isserligen nnd

\om m en icke h ell er lyck ades ås tadkomm a n~t gra skador. 
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I-lalmahera-lJ[ltcn siinktc en jagare och å tervä nde diirer t 
till sin bas. · Ql' 

,.s_ho-pla nen, .. el v s den japanska ylanen Jör försv;ne t uv 
l'zllppzncrna raknade med att ett lwtal ub<llar skulle g l'Ll ) 

pcras runt ögruppen, därav sju i Lcyleområclet. Båtarna hiJ~~
nadc sina baser i god lid men omdirigerades på vä gen fö~ 
ntt möta en amerikansk lwngarfarlygsframstöl mol Fo ,· 1110~ 
sa och kommo d~idör för sen t för all hinna effektivt ing t ipu 
iLcyteslagcl . Dc sänkte e n esk01~ljagare sallll .. skadade e:

1 latt kryssare och cll eskor thangarfar tyg men halften av ha. 
tarna förlorades. 

~ början på Hl-1-1 hade japanema få l l ninlig en en m ans. 
torped, som gick under läd::namnel »Ka il cm>. Torpeden vnr 

l;) m H\ng ocl1 en meter i diameter samt bar en sprängladd
ning på J .300 kg. Högsta fart var ;}O knop; vid 12 knop Y;

1
r 

aktionsradien -J2 distansminuter. Ett antal stora fJottu btLtnr 
!Jerövades sin flygutrustning och erhöllo i stället a nordn in gm 
för att medföra "1~6 enmanstorp cder. :\ie1· betydande spar 
avsatte icke det nya vapnet; en lyckad raid gjordes dod:: mot 
l'lithi-atollen, där cH slorl tankfartyg torpederades. 

Under <'h 1943 fick den amerikanska ubåtsjaklen defini
tivt överhanden och det redan tidigare dåliga läget gick 
snabbt mot en katastrof. Ubåtarna sattes av allt att döma 
in med yttersta hänsynslöshet men förmådde icke tillkämpa 
sig några framgångar, medan förlusterna i förhålland e till 
fartygsbeståndet voro fullständigt förödande. Vid försök att 
ingripa mol den amerikanska landstigningen i Lingaye n
bukten på västsidan av Luzon förlorades två, vid .Iwoshi ma 
fyra och vid Okinawa Mta båtar. I andra smänc företag för
stördes ytterligare fem hålar. 

En sista framgång vanns i slutet på juli, då I 58 sänkte 
den tunga kryssaren Indianapolis, som var pö. återväg till 
Lcyle efter att på Tinian ha avhimnat dc atombomber, son1 
sprängdes över Hiroshima och Nagasaki och bragte k ri get 
till clt slut. 

Nybyggnadsverksamhet (Jfr tabell 1). 

Vid krigsutbrottet hefunno sig, som tidigare nämnts, 43 
ubåtar under byggnad: 25 flottubåtar på 1.500- 1.900 ton 
samt 18 kustub<ltar. Nio av dc sis tn~imnda tillhörde en lyJl 
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1 ·: H~ ! " 1 1~ 262 , ,, 1 ~ 1 ': 1 1: 

Minubåtar l 
flottubåtar 

b • 17 11 18 36 11 43 . 89 1 186 Kustu atar 

1 Transportu håtar , - 1 3 11 32 46 

Summa l 63 l~ I 6?_ 11~0I236 j 49+ 

Därav tre icke tjänstbara. 

46 

24 

118 

63 43 

24 l 10 l 
181 1_!_22.__ l 

Anm. l. 
Anm. 2. 22 i f ronttjilnst, 29 i skolförba ncl , tre icke tjilns'tbara. 

20 ') 

14 

54') 

)å 970 ton , som torde ha varit avsed d för Hws~pro~u!dion 1 
nder kria de nio återstående depla~eradc Cl~_dast 020 tun 

~ch skull ~""'utnyttjas för försvar av St1ll:l Havsoar~~: . . . , m

. Omedelbart efter krigsulbrotlct faststalldes ~tt !'-u~s~J)g<=> 
nadsprogram, som tillsammans med ett kort darp~ f_~ l J ande 
tilläggsprogram innefattade nedan upptagna enhcle1 · 

2 ledarubåtar } 
16 hangarubåtar 2.093~2.620 ton. 
8 dvärgubåtsbärare . 

27 kustubåtar 970 lons typ. 
9 kustubåtar 525 lons typ. 
3 »ubåtsflygplantcndrar», 2.650 lon. o • 

Tyngdpunkten i detta program låg, de 36 kustubalarna. tlll 
!rots alltjämt på dc stora flottubåtarna. Tcn?rarna (typ _I 
351) 'utgjorde en hel ny typ, vars lmv~duppglft __ v_~;- att P~; 
framskjutna positioner kompl~ttera _dr~:.mcdcls!ou a den P <~ 
dc stora flygbåtar, som utn):ttJa~lcs 1 fJai-rspan_~I:~en . In~~l~ 
strien arbetade vid denna hd for ful!t m~n bolJade m~ta 
Vissa svårigheter med påföljd, att 27 ba~ar 1 detta stora PlO~ 
gram över huvud taget aldrig kommo pa stapeln och endast 

en tender byggdes. . o , ·d f . ·d· at 
Dett a hindrade icke Japanerna att varen 1942 mc lCJ 1t> 

l1lod fast ställa vtterligarc ett mäktigt program, som om-
fattad e: " 
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29 lw nga rbålar för vardera ell fpl 
-13 flotlubfllar 2.093- 2.330 t011. 

6 ledarub~llar J 
18 l1angarubåtar för 3 fpl, 3.430~5.000 lon. 
-!3 ku:stubålar, 970 ton . 
11 lransportuhtttar, 1.-!-!0 ton. 
Härtill komma tre depåfartyg på 12.500 ton. 
Upphovsnwn till dc stora hangarubåtarna (typ I 401) s . 

nys ha ?aril ingen !11indrc ii1~ slo~~amiral Yamamoto, so~; 
t<~nktc s1g att med h] alp av uba tar overraskande kas la h an 
nagra bomb- cllc1 ~ l?rpedflygplan mot särskilt vik.tiga 111ä/ 
Bland dessa ha mallanda Panamakanalens slussar Inta oit c 
f. 1· l D o "' 

11 
rams ,;:Jn~en p als . . essa ubatars tryckskrov var ulfor1nat 

som en l1ggande 8. Ovanp,'\ detta lryckskrov, nf1got förskju. 
ten ål stxrbord, låg en tryckfast inifrän åtkomlig cyli nd risk 
hangat· for tre torpcdflyplan. För om hangaren låg en i för. 
skeppet fast inbyggd35m lång katapult. För att komp en sera 
fl?·gulr~tslningcus vikt voro torn oc..:h bestyckning placerade 
nagot al babord. 

Transporlubåtarna rcprcsenlcraclc likalecles en helt ny typ. 
Dc dcplac..:cradc 1.-!10 ton oc..:h vo ro utomordentligt enkelt 
kons truerade för att hålla ned kostnad och byggnads lid. Pit 
al.dra. övcrbygg1~aden Ilade dc hålla r e för två små lan <lstig
mngsfarkoslcr, 1 tryckskrovet plats för 110 soldater smnl G2.5 
ton materiel. Ylledigare 20 ton kunde medföras i ntrvm men 
ulanför lryckskrovct. Dessa båtar voro aYsedda för " u nder· 
l1 å llstransportcr samt amfibieföretag av överfallskaraktii r. 

I1~till tidpunkten för antagandet av detta jätteprogram lla
d t; Jap,aner~w knapp~1st vunnit några egentliga erfarenheter 
pa ubatskngcts onH·ade. Totalt sett hade emellertid väld iga 
framgångar nmnits. Japanska flottan stod på höjden av s i~Ja 
framgångar oc..:h inriktade sig på fortsatt offensiv; dc s tora 
ubåtstyperna intogo d i:irför alltjämt en dominerande s liili
Jling. 

För att genomföra programmet planerades ett helt nytt 
ubåtsvarv vid Oga på Kyushu. Detta blev emellertid a ldrig 
klart och programmet stannade till övervägande del p~'\ p np· 
ret. En~last ett fåtal e1?hctcr färdigbyggdes. ... 

194.2 ars program praglades av segerkänslor; 19-!3 och fol· 
jande års program av trycket från amerikansk rada r och 
för~~ t trad ubåt sj a_ kl sam t ett alltmera beträngt krigsHigc. 

For all neutrailsera radarn gjorde japanerna försök at! 
:l.tJ~1instonc delvis kläda in ubåtarna med ett poröst gunun;· 
sklkt samt alt u tforma tornen på sådan t så lt, at t rad ar \'W 

175 

. a r efl ekterad es n ed i vattnet. Försöken lyckades ej och 
&0111 påverkan från tyskt h åll kommo japanerna till slutsat
ntltl1 att lösningen på problemet var att söka i en »verklig 
seJJervattensbåt» med snorkel och hög fart i undervattens
nJl c Två typer kons truer ades, av vilka den st örsta (typ I 
!0h dcpl acc rade 1.070 ton och m.cd en maskineffekt på 5.000 
J;· stkraflcr nådde 19 knop i uläge. Båtarna voro således 
]!c~abhare ~[n dc tyska men ifråga om bestyckning, aktions
~Jidie rn m vida 1.mderli:igsna dessa. Amerikanarnas effekti-
1,~5eradc ubåt sj akt samt det växande kravet på att tillgodo
~~ hemmaöarnas försvar föranledde samtidigt japanerna att 
~veraå till mindre ubåtstyper: flottubåtar på 1.250 ton sam. t 
~må Jwstförsvarsbåtar (HA-typ) på endast 320 ton. 

De nya synpunkterna salte sin prägel på nybyggnadspro-
6rammet av ~n· 1943 med dess tillägg år 1944 och 1945. Dessa 
proaram innchöllo icke mindre än 236 båtar, nämligen 

2S flott ubåtar, 1.070 ton, ny snabbgående typ; 
92 flottubåtar, 1.250 ton; 
89 kustubttlar, I-lA-typ, 320 ton; 
20 transportubåtar 1.660-1.7-!0 ton; 
12 transp ortubåtar 370 ton. 
Eftersom 1942 års program icke på långt när kunn a ge

nomföras, förefaller det skäligen meningslö::,t att omedelbart 
fastställa ännu större program. Det visade sig även, att in
dustrin p å intet vis förmådde möta de ytterligare ökade an
språken. Större delen av den förefintliga varvskapaciteten 
logs dessu tom i anspråk för hangarfartyg, jagare och eskort
fartyg. Endast ett fåtal ubåtar blevo någonsin fårdigbyggda, 
blott tio stora och tio små enheter av de nya, snabbgående 
lyperna . Därmed var också grunden undantryckt för fortsatt 
ubåtskrigföring. 

Beträffande matericlen i allmänhet kan nämnas, att de ja
P~nska nbåtarna enligt tyska uppgifter voro av förhållandc
Y~s enkel konstruktion och ifråga om. prestanda och offen
~tvkraft underEigsna de tyska och amerikanska typerna. Det a: möjligt, att detta u ttalande endast gäller de krigsbyggda 
hatarna. I varje fall finnes uppgift om att japanerna erhöllo 
~~t Par tyska ubåtar men funno dessa alltför komplicerade 

1?r. att k unna kopieras. Torpedmaterielen var god och på
l~bg och i vissa avseenelen överl ägsen motståndarens, bl a 

disponera de japanerna redan vid 'krigsutbrottet en torped, 
~0111 uppgives ha gjort 49 knop på 20.000 meters distans. 
rnorke} infördes 1944 och f ungerade tillfredsställande. Op
tsk ntrn stning och hydrofonmalericl uppg iyas ha w1 tt hög 

13 
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slåndpunkl, medan radar infördes först sonunaren 1 DL[ 
- då var hopplöst uuderlägsen amerikanarnas. 11t' 

I krigets slutskede, då ubåtsvapnet i likhet med flygc• t , 
tog kar~Jdär~.ll av osjälVlllOl'(]Svapel: ~i.gnades St?I' llj) ]l ll)i)~ l 
s~1mhct at ?vargu~~lt~ll'll<.l ,o~h (len ~Hligare omm1m1Hla typ l, 
f1ck en scl'le eflerfoiJare. flllgang!Jga dala ha samman s t~\! J ; 

tabell 2. ' 
Tabell .2. Prestanda för dYärgubålar. 

Deplacement F a r t 
T y P ~--

uläge marschläge uläge 

A 46 ') 19 

B-C 49.8 6 18.5 2 
D 59.7 8 16 

Kuiryu 19.2 7.5 10 
--~ -

:~27 båtar lära ha byggts, medan 70~1 voro under byggnau 
vid krigets slu l. För år J 9"15 siklade japanerna på en pr~ 
duk.tion av 180 bötar per månad. Dessa planer st a nna i11 
emellel.'ti cl, som så mycket mm a L p å papperet. 

U bålskrigels resultat. 
Antalet av japanska ubåtar sänkla fientliga stridsfa rtyr 

enligt japanska respektive amerikansl.;_-brittiska u p pgifter 
framgår av tabell 3. 

Tabell 8. Av japanska ubåta1· sänkta stridsfartyg. 

Fartygstyp 

Hangarfartyg 

Eskorthangarfartyg 

Slagskepp 

Tunga kryssare 

Lätta kryssare 

Jagare 

Eskortjagare 

Ubåtar 

Övrit"a 

-~--------

Summa l 

Västallierade för! u s te r 

en!. ja;-;;-~pgift_ l _enl. egen uppgift 

2 
12 

4 

3 

2 

} 4 
11 

4 

3 3 

2 2 

37 17 ____./ 
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j) cl1 .i.ap~wska uppgiften byf?ger på ubåtsc!1eferna un.dcr 
: act msanda rapporter; erfarenh eterna v1sa alt dyllka , 

J't,1~1 om d c avgivas i god tro, kunna vara missvisande. Bl a 
n ' ~ ubåtscheferna ofta små möjligheter att konstatera ver
Jpll1 av en träff. Däremot finnes ingen an ledning att betvivla 
1',
31

.tnwktcrnas efter ki·igeL publicerade, fullständiga för]ust
\.31;;01· Tv:c1 sluts:dser kunna dragas ur tabellen , nämligen att ]JS • . ' 

b. Fo tarn a nådde mvcket IJ]vQsamma resullaL gentemot moL-u n< • · "' c 

ståndarens stridsfartyg, vil~w dock under ~1 cla kriget .bc-
lcckna(lcS s~m forstaha~Hlslll~ll, samt att den ]apan~;ka krJgs
jcdningen pa dett~1 o~nrade, liksom flera andra, :;rbetade un
]er intrycket av 1 hog grad overskattade framgangm:. 
c Uppgifter beträffande av ubåtarna s~inkl handelsfartygs
tonnage återfinnes i tabell -L 

Tab ell !r. Av japanska ubåtar sänkt lwndelstonnagc 
(Allierade uppgifter.) 

Område :Antal sänkta fartyg l Bruttotonnage 

Norra och mellersta Stilla I-lavet 18 92JOO 

Sydvästra Stilla Havet 33 171.700 

Indonesien och I n diska oceanen 119 607.400 

Summa l 170 871.400 

Ubåtarnas r esultat måste även ifråga om sänkt handels
fartygstonnage betecknas som lågt, varvid dock måste tagas 
i betraktand e, att sjöfartskriget hela tiden uppfattades som 
en a ndrah andsuppgift. Att dc bästa resultaten uppnåddes i 
Indi ska Oceanen torde bero på att sjövägarna inom detta 
område h ade en ur anfallssynpunkt gynnsaminare sträck
ning än i S1illa Havet samt att de hårt pressade britterna 
Icke förmådde prestera tillnärmelsevis samma motverkan 
som ameril::anarna. 

. Det är \ 'anskligt att ulan ingående kännedom om de spe
Ciella förhållanden, som påverkade ubåtsoperationerna i 
Stilla Havet, draga några bestämda slutsatser angående or
sakerna till det japanska ubålskrige1s relativa misslyckan
de. NåQra svnJ1Unkter kunna emellertid framläggas i sum-1 , U J . L' 

11Unsk fonn. 
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Japanerna u tny.lt jade .si tt ubå tsvapen som hji_ilpvavcn : 
~lag- och hangarfartygsf lottorna . Det kan ifrågasällas •tt 

1cke duma me tod alt u tnyttja ubåtar ti llhörde ett för o·; , 0111 

l l ] 't . l . o ~· loet 
s -:cc?; )~·1 lerna g.J.o rc e JU redan pa lU20- talet försök i d :s 
na nk.tnn~g m.c.n. ;förkastade tanken. Å andr2. sidan ~i r ~ll
natur1lJ5lVJS Jll~).Jllgl och - eftersom metoden t illämp ades et 
sa~mo!1kl, all .Jnpanema ansågo sig lm hunnit längr e och 1-..... 

mastrr,t med elensmua förknippade taktiska svåriahelcr. tt 
der del offcn~iva krigsskedet gjordes få krigsc~farenhe t~: 
men det ~om framkom synes icke h a varit av posit iv att' 
I-Iangaruba.~arna o t or~~ c sålunda i~kc h a fyllt förväntn in gar~ 
na c:ch dvarguJ:atsbarar? 1~1ed ltllhörandc dvärgubå tar tl[. 

!~Ylt.Jad es vct~d1~cn ~~ldng 1 samband med strider till sjöss 
I.ro:s della YHlholto Japanerna envist att låsa fast ubtttarn · 
tJll o':crvaltcnsf~rb~ndcn och alt i första hand sätta in den~ 
mot fiendens stl'ldsfartyf:l'. Professor Morison framhåll er, att 
slag- och_ hangarfartygsflotiorna praktiskt taget aldrig för. 
:flyttade s1g utan a l t vara omgivna av en spaniugssbin n a\' 
u~ålar . Tyskal'lla försökte åstadkomma c1: ändrina i de tta 
ha~1sccndc och länka in det j apanska nbå tsvapnc t t sj öfarls
kngct men möttes av invändningarna, att de amerikanska 
hangarfartygen utgjorde det farligaste hotet och därför måste 
bekämpas i första hand samt att japanska ubåtsbcstfmdet 
var otillräcl~ligt för sjöfartskrig. En liten eftergift gjordes 
d?ck: ett mmdre an~al ubåtar insattes i sjöfartskrige t i In
diska Oceanen. Dc Japanska argumenten mot sjöfar tskria 
sakna icke bärkraft men det förefaller egcnclomJiat a tt ick~ 
resultaten från Indiska Oceanen samt de tvska crf~renhcter
na f~~·an~edde en ful_lstänclig omprövning "av målsättn ingen. 
Det forefaller sannol~kt - och hestyrkes av uttalanden gjor· 
da av professor Monson - att Västmakternas svåri ohetcr 
ocl~ förlusler sl~ullc h~ ökat i hög grad, om dc jap~nsk a 
u.~)atarna .. med full kraft slungats in i sjöfartskrige L F r am· 
for allt galler detta, om den tyska och japanska ubfttsvcrk· 
sa~11hcten ~~11~10rdnats. Ett gemensamt tysk-japanskt ubåts· 
kng mol S.Jofarlcn hör för Vi:is tmaklerna ha framslått soJl] 
en ytl~rst allvarlig möjlighet. Det synes icke uteslutet, att 
ett elylikt samordnat ubåtskrig kunnat fördrö ja Västmak tcr· 
nas slora anfallsopera tioner och clär iacnom i v iss m ån på· 
verkat krigsförloppet i stort. 

0 

Det förefaller sålunda berättigat att hävda att den jw 
panska ledningen ' 'isade osmidighet och hrist~mdc anpass· 
ningsförmåga och icke förmådde i tid rikta in ubåtarn a IJl ot 
en av Västmak ternas all ra b ins ligas ic punkter n~i ml igC 1 1 

sjöförhinclclscrna. ' · ' 
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lJnd cr d.ct dcfens i~r a krigsskcde_t lv!.n gaclc~ den. japanska 
-inlcdmngen slutligen a lt upp giva aven sm stravan efte1.· 

1 1 1 a~ceu t ration mot fiendens stridsfar tyg. Unclcrh :lll krävdes 
1~.0 ~ de garnisoner, vi lka som fö lj d av den amerikanska of
J ~~1 sivcn isoleorats på öarna i .. sti ll a I~Iavet o<.:~~ annorslädc~, 
~etta UIH.lcrh~ll kund~ med hans}~_n illl ~len vaxande amen
. nska dommansen 1ckc framforas pa ytan. Omfattande 

1;~0gram uppgjo~·des ~ör byg~.andc a': t ranspor~ubåtnr men 
!vsattc aldr1g na m nvarda spar. Det aterstod da endast all 
'.\·tta in befintliga ubåtar. Dessa drogos h~irigcnom bort från 
;,~ verkliga stridsuppgiftcrna, vilket självfallet minskade 

ubåtskrigets cf!ck l. o . . .. . . 
I det opcrailva sammanhanget ma slutl igen namnas, atl 

japan ern a i stort sett misslyckades med sin ~~1e l ~d alt tak
tiskt leda ubåtarn a från lätt a kryssare eller ;:;arslolda lcdal:
ubåtar. Delta kan synas anmärkningsvärt, eftersom amel?
kanarn a oper erade i grupp med gott rcsu.lla.t. Orsal~.cn t:ll 
alt japanerna misslyckades var deras pnnc1p all sa lta m 
ubåtarn a mot fiendens stridsfartyg, d v s inom dc omdtdcn, 
där m otverkan var starkast såväl på y tan som i luften. 
Denn a motverkan blev mycket snart så intensiv, alt det helt 
enkelt icke var möjligt att leda ubåtarna på det sätt den ja
panska ledningen plr.nerat. Amerikanarna lyckades d~remot, 
emedan japanerna aldrig lärde s ig bemästra ubå tsJaktens 
leJmik och takti le 

Den j apanska op e rat iva inställningen gjorde sig självfal
let kraft igt gällande ~i.ven på det materiella området, D en 
föran ledde otvivelaktigt en splittring av ubåtshygget på alll
för m ånga typer. Vid k1·igets u tbrott funnos ju lcdarubåtar, 
hangaruhu l ar, dvärgubåtsbärare och »torpcd»-flotlubå lar för
utom ett par typer av kustubå tar och åtminstone en typ av 
dvärgubåt Senare tillkommo transporlubåtar av olika slag, 
jättes tora hangarubåtar, tendrar m m. Denna nybyggnads
verksmnhct var, som redan nbimn ls, en följd av den opera
tiva inställningen eller - ifråga om t ransportubåtarna -
~·ent nödtvång. Japanerna synas dock ha gått onödigt lån~t 
l differentieringen och deras nybyggnadsverksam het .te~· s1g 
lllindrc lycklig jämförd med den amerikanska och hutilska , 
som l;:onc;;ntrcracles på stora serier av några m typer. 

Ytterligare en följd av den operativa ins tä llningen var, 
att jap anema alltför länge höllo fast vid dc mycket stora 
flottubåtarna. Båtar med stor aktionsradie oeh hög fart 
!'tävdcs otvivelaktigt för sjökriget i Stilla Havet me1~ dc 
Japansk a ubåtarna synas ba varit överd imensionerade aven 
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i [örilå lla nd e Lil ~ d essa krav . Fö t· att belysa de lt a !..:an fr a 
ha ll_a> att ;n~_1enkanar~1a _ inrik tade s ig på e n största typ ~~~
monkr iJ~g L)2;J _Lon och lJntlcrna , som dock h ade m in dre k r · ~ '1 

pa ak lJOns ryc h c, på lvå typ e r på omkeing 1.100 ton, m ed:\'· 
.J apane rna t p r ogramcn t o n1 1942 koncent rerade sig ]hl 1 ;11 

l ~r med d ep l a~cmenl från 2.095 till 2.660 lon. Des~a s l <: ~1.' 
hata r vo ro ulmarkta m å l för radar och asdi c och had e 11. 

1
'1 

. . l o l ' . " j . . l Cd 
s_uw <a 1ga rn ::u:ov e regens ..:.ape r t un dervatte nsläge små lll ii'. 
l.Igh e le r att UIH!komma sedan de upptäck ts. I r)roora 11 1111 ;

1 
J o 1 g j') l f"' l' l o ;:, <' Il 
10r _ar_ . · ·~ oc 1 o .] ::t ll< c ar in gingo f lottnbtllar av nJ odc rat 
sl01l ck, 1.2:J0 lons dep lacem ent, m en de t var då förs en t, cf. 
lc rsom .. dcssa p rogram endast ti ll ylte rsl ri nga d e l k und<· 
gcno_rnf?ras: U lvcck~mge 1~ tyd e r p~1. atl japa nerna kk c m~ik. 
lat J _lJ<l ldl godogora s1g kr igserfarenhet e rna be lrM fa nd 
m a len elen. c 

So m sist ~ m ~n kans l_;: e viktigaste anledning till del j 8. 

pansl~a ubalskng~ls ~lllsslyc ka nd e måste d ock fram ha llas 
am cnk n;u~rna~ cff ckl i V~l motve rkan. Ubåtsa nfa ll en k u nd e i 
sto r u Istrack n mg u ndvil..:. a s elle r a vvä rjas . D c nya ,·ap n en 
l; l a ll cdgc-llog, för~n·sakad c stont förluste r . Yid b-igels slu t 
a te rslo r~o endast spli tror av de n japanska ubå tsfloltan . 

D e n .Japanska ubå tsp e rso nalen prägl a des ä nda till sl ulel 
av ta pperh e t och vilj a till s trid. Men de lta räckte icke; sa 111 -

rl_w cgc nsk~pe r funnos i rikt mått även p å n1otslå ndarctl s 
sl(la och sa l u n <la bl ev de t västmakter nas, frä m st F ö re nia 
state rnas Lö lh·c led n ing oc h överlägsna mate r iel , SOill f~ill 
de utslaget. 

18 1 

oavidov-planen 

Av Kommendörkapten Å. G. BERG_ 

En a v vå r t i c.~s J_uesi br~i_J_~nand c frågo r ät:. fö rsö~)ni~1gc 1 l 
cd livsm edel tlll Jord e ns for var dag alll storre manmsko-

rn J l '' ~ ·l · 1 - o "l f.. · Htssor- on e ns 0,1 nu J an er 1nneva na rc o -. as or va q e 
~
1

i mJ11a m ed. ~~ära 3 .~00 _individe r_ ~edan nu -~ inns d e t o!n
J; ri Jlg en nu l]ard mann1skor, som Jnte k a n t a den dagl1ga 
J;vant itc t av kal o rier som anses behövli g och h ä rtill kommer 
i50 Jll il j o ner, so m f å r nöja sig med en k ost , som , äve n o m 
de n kalo ri m~issigl ~ir Lillrä ckli g, dock lid e r brist på vikli ga 
bestån dsdelar. Samtidi g t blir d e l allt svå rare och svårare all 
ur ma rken utvinn a ens d c skörd a r , som hilintilJ s kunna l p å 
räkn as- Må nga faktore r spelar d ~i r in : v ind- och vatte ne ro
sio n, ofta pt'l sky nd a de av människors rovdrift och brislan
de pl:1nmässighc t, tJ. dcrl<Hnin g av valt entillgå n garna genom 
oförnuf ti ga dr~i ncringså lgä rder och brista nd e v a tt enhush å ll
ning och ick e minst s löse ri m ed jordens miner altillgå ng~r. 

Lägger Jnan hå rtill den fö rslöring av odlingsb:t r j~Jrd, so m 
sker sösom en sc kuJHh1rv erkan av pla nlös skogsavverkning 
elle r som e n fö ljd av und erlå tenh e l alt vidtaga e rford e rliga 
111 arkskydd and e ell er jordkonditione ra nd e å tgä rd er , stl f å r 
llla n till slu lrcsullat , all å rligen c lt par miljon e ;· h ektar od
lad elJ c r o dl i ngsbn r j o rd förstör es. 

Inför de lt a hige har d e t blivit en av tid ens m es l angeli:ign a 
Uppgifte r att vidlaga å tgä rde r för all tJ·vgga livsm ed elsför
sörjn ingen i framtiden. <En m [tn gfald p!a~1,cr har framla g ts 
och m .:\ nga h n r m ttsl öve rgi vas_ Dc tropisk a gr~isslätte rn a 
ncft r egnskogarn a på rä knades lä nge såsom y tterst vå rd c
fulla odl ingsresc rvcr. Me n hitintills vunna result a t är int e 
lo vande, då d e l gä lle r odling av så dana växt er , som h ä mla1· 
~n~ . ~.1 ~ rin g u1· j onl c!1s Y}skikL D c h öga j onltcmper~lurer i 
- 1 1 s ktl~ _tc t son1 upps ta r da r egnskogen ell e r sa vnnn graset u n
< ~llt'OJ e s ökar d e n ta ld , varm ed jo rdb nklc1·ier och olika kc
:nlska processe r bryte r ned ell er spjälka r d c organisk a i.im
, 1 ~n a i lllul tn a nd e blad och växtd elar. Processen gå r så for t, 
~~ ~: dcs~a väx_ ld e l a~ · e~entli gen aldri g b_ildar nå~o n humus 
,. lln <l1rekt overga r 1 kolsvra och mllle ral , v1lka se na re 
'' ll'll] < " 

' ))t Jak as ul av dc tropisk a slagreg nen , R ed a n eft e r ett 
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par skördar ~1r därför jorden ubugcn. Odling av dc le nt 
rcradc zonernas olika sädes- eller rotfruktsslag har visnt v~. 
v?ra m.yck.~t litet givande och y~1 det dåliga sl~.önl?resu ltn~t~ 
~)I drar 1 ho g gr a? dc s !or a ,s,va nghctcr, som vaxlsJ ukdo tnn~.t 
msekler och ogras skapar. I orka och desseme llan v [lldsn 1

• 

ma övcr~vämn.ingar ~ör härtill många t~:opiska . områd en ll~~: 
slutna for odlm~· .. Fors~ on~ man kan fomna vaxter av träd. 
ty1?., som passa.~: for ?dlmg 1.slu~na be~land och s?.m ger liitt. 
sl~ordadc och forvanngsbe~~amhWt grodor med_ hogt n iir ings. 
:arde, _torde man kunn?- fa tropikerna att bl1va dc viirde. 
fulla llvsmedclsproduktwnscentra man hoppals p ~t . 

I1~.för ~le~.sa m~n~p svårigh~ler l_1ar man f;umit _det klokast 
att an sa lange mnkla anstrangnm.gar.~Ia pa all 1_ dc tentpc. 
reradc zonerna skapa nya eller forbaltrade odlmgsmiij lia. 
heter. Genom växtförädling, sjukdomsbckämpllillg, ko11s ib~. 
vattning, gödning och andra produktionsförbättrande a tg~i r
der har man vunnit avsevärt höjda produktionssiffror och 
har väl ännu vissa möjligheter till ytterligare ]töjninga r dii r
av. Men medan så ännu kan ske på en del håll torde man 
t ex i \'~isteuropa börja närma sig den nivå, vid vilken y tter· 
ligare produktionshöjning sannolikt skulle leda till iikad 
jordförstöring och förslösande av vattentillgångarna. Teore
tiskt sett kan man molverka detta genom gödning och ko usl. 
bevattning, men det p å många håll starkt sjtmkandc grund· 
vattnet visar, att m.an närmar sig gränser, som ur va llen· 
hushållningssynpunkt icke får överskridas. Och till gangen 
på gödningsmedel av skilda slag är icke obegränsad . Man 
kan därför utgå ifrån, alt någon anmärkningsvärd höj ning 
av produktionen hos dc nu odlade områden i dc temperera· 
de zonerna knappast kan påräknas. 

Man har i stället riktat blickama på dc v~ihliga impedi
ment, son1 återfinnes inmn jordens torrområdens tc lllp crc
radc delar för att där söka mö j tigheter till ökad odlin g. l 
USA: har således planer framlagts på att magasinera vall· 
net i Mississippis väldiga flodsystem i en sc t~c uppd ii nuln 
sjöm: ~ör att med detta vattens hjälp kunna höja gru n(ha.l
tenmvan samt nederbördsfrekvensen i de stora lorronJI'i1" 

dena väster om Mississippi. Men ännu större planer har 
framlagts för det torrområde, som i stort sett s träcker sig 
från Atlanten via Saha:l·a och delar av Mcdclhavslä nde rJ1il 
fram till Kaspiska sänkan nordost om Kaspiska havet. 

De s k Sörgelplancrna, som avser al t göra Sahara fr u!; l
bar genom konstbevattning eller att utvinna odlingshMa 
arealer av stora mått genom att sänka Medelhavets ~:la ~t'" 
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i:irt ä r v tt erst in tressanta so1n tcorcliska spekulationer, se'\ torde . inte vara möjliga a ll ,genomföra. Då är den 
~~~~;w Davidov-plane_n av bctydli.~t större int~·cs_sc, c~tct:som 
1
1
Y 

1 
bedömes vara fullt genomforbar od1 darbli mallanda 

( Cl . . o • t t . 
:iven b ar 1~angsa s. .. . . .. 
' Docent Georg Borgstrom har 1 sm uppmarksa mmade bok: 
»Jorde!l - ~' årt öde» _l ämn~t c.~~ _ingående skildri ng av pla-
en vilken 1 korthet mncbar folJ ande: 

11 K~·jn a d c bttda stora sjöarna Kaspisl.;_a havet och Arnlsjön 
ligger den vidsträc~~ta Kaspi.s].;:a sänkan, soom i stort_ sett ~i.L' 
en enda sammanhang~ndc oken.- Ett. mnn; dc av c~rka tre 
miljoner km ~ har praktJsk l tagc~ ll1ga ~m~_cv:mar e. ~ran_ detta 
område sveper torra och h eta VtlH.lar 111 over de knnglJggan
dc länd erna och når m ed förödande verkan fram ända till 
Rumäni en i väster och delar av Sibirien i öster. Särskilt svår 
är dessa vindars skadegörelse i Ukrainas bördiga sYarljonls
område. 

Redan länge har ryska vetenskapsmän sökt lösningar p ~t 
de problem, som delta vidsträckt?- ökenomrfHlc sknpat: och 
som en följd av en rad nndersöknmgar har den s k DaYidoY
planen framlagts. 

Nordost om Kaspiska sänkan ligger två stora flodsystent , 
där Ob och Jcnisej avvattnar dels bergssluttningarna i gräns
trakterna mo t öst- Turkistan och Mongoliet och d els d e 
vidsträckta lriiskomr:"tdena öster om Uralbergcn. Genom des
sa båda floder föres stora m~ingdcr sölvatten samt v ~irdc
fulla och näringsrika slampartiklar ut t ill Ishavet, där dc 
helt u ndandrages jordens husbållning. Mellan dc syd liga d e
larna av Ob och Jeniscj är avs tåndet förhållandevis };:ort och 
rlär m ellanliggande valtendelare ~ir mycket låg. I själva vet~
ket är förhållandet det, a tt .Tenisej tidigare hade ett v~istlJ 
gare lopp än nu. I dess gamla floddal rinner nu Kct, en bi
flod till Ob. Det är d~irför en förhållandevis enkel sak ::~tt 
fören a .Tenisejs och Obs flöden. 

Davidovplanen innebär i stort a l t floden O b d~i.muws upp 
strax norr om bifloden Tobols inflöde, varigenom en ltnlv-
11Iånformiu sjö 70 m ö. b. med en vla hälften så stor som 
Sverige sk~1lle uppsU\ nmT om Sibir(ska järnv~igcn. Till den
na sjö ber~iknas Yarje år genom Obs flodsystem förns c :a 
300 km~ vatten. I en senare etapp skulle Jenisej dänmlt~s 
llpp norr om mellersta Tunguskas inflöde, varigenom vw 
den nyssnämnda floden Ket ytter] igare minst 300 km3 Yattcn 
skulle tillföras Sibiriska innanhavet. Från detta hav skulle 
sedan vnttnct föras till den Kaspiska sänkan genom en 930 
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km U1ng}~anal: d.~lvis följande ~ !_odet; Turgai .. ~'-anale~• tll astQ 
passera .. lurgaJlroskcln, v~rs hoJ.d pa .. 120 m,.o.

0 

Il .. mas [(' ge. 
JIOnlsprangas med en c:a 60 m djup ranna. l'\tvan ·1 Ara ls.i ön 
dit vattnet skulle föras, är 50 m ö. Il. Fr:"1n Ara! skulle \' alt~ 
nd föras vidare i e11 torrlagd gammal flodb~idd till K ns pi. 
ska have~·~':.ars yta oliggcr 2() lll Ul~.der ha:sytal~: Denn~t ka nat 
skulle bli 110 km lang och med hansyn till slromlJastlglwt c11 som inte bör vara större än att medge segelbarhet, 111<J st~ 
denna kanal givas bel~·dandc djup och bredd. 

Della innebär, all enorma mängder sten, grus och jo rd
massor måste undanskaffas och det arbete, det llär är fra o·1 om, är av såtlamt dimensioner, all allt annat mänskligt ~~~ 
hele i jämförelse härmed blir ganska obetydligt. Med hänsv11 
till tidens tekniska resurser, bedömes utsjklcrna dock v~1ra 
s[t pass goda, alt man icke kan betrakta planen som ou lfö r
JJar. Enligt docent Borgström skulle, av vissa rapporl er alt 
diiuw, sprängningsarbete i Turgaitröskcln pågå med till
hjiilp av atomsprängäm11en. 

\'ad slc1r all vinna? Nu helt ofruktbara områden p [t h ir
gisstöppen om c :a 200.000 km~ skulle redan i första etappen 
].;unna bcvallnas med 1,5 m valten per år, vilket torde vma 
fullt tillräcklig kvantitet för a l l skap2 bördig mark. Geno m
föres iivcn .Jenisejprojeklel ökas delta fiir odling nyöpp na de 
omr~tdc till -100.00 km~. På detta område skulle bortåt 100 
miljoner mbinniskor kunna få sin försörjning. Klimatologi sk! 
fiirviinlas verkningarna bliva, alt detta omdtdes starkt ko n
tinentala karaktär skulle mildras genom den stora i't rli gn 
avdunstningen av vatten. Della i sin lur medför - ut iiver 
vidgade odlingsmöjligheter även för kringliggande omr~Hk n 
· - alt dc nu st1 ofta förekommande, förödande heta san d
stormarna inom Svarlahavshä<.:kenct skulle upphöra me d ly 
~Hföljande avsev~irl förhältrade skördcnlsikter inom d e lta 
bördiga område. 

Beträffande lidsplanen beräknar man all inledande nv 
valten i Kaspiska sänkan skulle kunna påbörjas, sedan fii r
d~imnings- och kanalbyggnadsarbetena 0111 20 a 25 år a vsl ll
lals. Till dc vinster, man på så vis gör ur odlingssynp1!1t ld 
].;onllncr också utbyggnad av stora kraftanläggningar vid fi ir
d~inmingarna samt nya kanals~·slcm, ett nordsydligt sysle nt 
av valtenvägar från Ishavet till Kaspiska havet samt ett (, si
västligt från Bajkalsjön till Ural samt därifrån in i \' olg~t
syslemct. 

Men verkningarna av ett genomförande av Davidovpla nc il 
skulle sträcka sig hingrc bin till all lösa ett av Sovjctnnio nc ns 
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, . svånt inre problem. En k raftanspänning av dc dillH' 11-
tJ 1<1 n ~~ d et här är fdtgan om, måste nödvändigtvis absorbera 
sioJI? ]ett a fallet inåtrikta mycket av unionens resurser. Den 
oc ll d ~unk tsförskjutning, som därvid kommer till stånd,o l~an 
IY1}g

1 
} ,d a även innebära , att Hysslands månghundraanga ., l el I. . t .. l . Jil• .. , 11 efter all nä fram till världslHwcn i v1ss uts ra<.: ~nmg .p·aV" · ~ 1 f' · ··11 l· ··tt .o t·tl· '. ·l ·" r medan starka .:.ra ter 1 sta e 1nsa cs p.l a ... on-Jllls ' ' · ' · l f.. t t · 11 J'de rn del välde, som redan cx1slcrar oc 1 or a mom 

' 0 t1t . ,,.1·a··nser finna försÖr]·ninQsmÖJ.lighclcr för lnndcls Je a~ "' · . . · " ' ( abbl växande hcfolkmng. 
,n ~1en även om ett sådant önsketänkande, som del. ovan 
sk~sse radc, li.ggc~· n~ira till hands, J.nam~r .~~~ol~hclcn . till a.ll 

n •t ll •J <f!ssnlng·ar och Sl)elwlalJOllCI l...tmg DavHlovpl.J-sparn. '-- '-- EJ ... ..._ _ .._ • • - o _ ..__ • · , m i litära eller transporllekmska alcrvcrknmgar. Hur nc ns · · · · · f... ll fres ta nd e det än L~n var~~ alt gtYa fat.llasJel! vmgar m ~r ~ . 
så giga n tisk~. och .. vtllomvalv.an<le pro~ ek~, sa ~~.~~:.man l. d,:~ 
in te ann at gora, an alt mc<~ m~ens1v~. 1nl1 cs.s.e fo]Jd. dc P!.anct 
Cll i'. [aä rder som vidtaaas 1 manga landC'r for atllosa mansk-o C< "' ' h ' . l f'' Jicrhetc n s snart mesl br~innande problem - .llvsmc< els o.~·-

sÖ~ ·jning ål jordens myllrande .miljoner. DavHlovplancn ar 
bara e t t av de många stora proJekten - 1ncn kqnskc del ur 
y[11· sy npunkt intressantaste. 



18() 

,, ' 1,~ 
', J 

' ' l 
' ' 

\ 

' ~ m bO 
-g~:-: 
E .C::~ 

o;::;:: 

~ o ~ 
~~ w 

~'"'" ~.-l IV :::l 
~ "' > >ori ll:l lll 
:o [/') .c t:: • 

~ "' 
(l! al ~U E h 

.W .U .!s:' <D..-t 

:~~~~ 
rl..-iO'l Q 
rl .o , ... p .... 
<tl ..-ial+l 
:ECil~::::l 

\ 

)· 

Amerikanska synpukter på utbildning 

av rnaskin personal. 
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Av Mariningenjör ARNE Lli~DBLOM. 

Amerikanen bar från vår synpunkl sett ofta rä ll originella 

synpunkter på utbildning av militär personal, men om n1an 

analyserar hans metoder litet närmare skall man finna att 

de oftast äro myckel realistiska och effektiva. De skolor, som 

fi nnas i USA för utbildning i land av t ex ubåtspersonal äro 

ovanligt imponerande och detsamma år förhållandet med 

skydclstjänstskolorna. Att USA under kriget kunde hygga 

örlogsfartyg praktiskt taget på löpande band och sjösätta 

fartyg i den tak t som gjordes är i och för sig en prestation, 

men m ed hänsyn tagen till landels resurser mindre en an

märkningsvärd si'ldan än att man samtidigt kunde förse dc 

nybyggda fartygen med stridsdugliga besättningar, vilket är 

helt cnk.elt enastående. Förhållandet torde kunna tillskrivas 

förutom dc goda skolor som fanns även de metoder som till

lämpats på dessa. 
Här nedan följer några praktiska r å d till framför allt yng

re ingenjörofficerare som sammanställts av i huvudsak »US 

Naval Training Bulletins» till hjålp vid utbildning av maskin

personal. Måhända kan några av dessa även vara tillämp

liga hos oss. 

1. Tiolerera aldrig en vårdslöst utförd manöver. Ta om 

varje stridsmåssig manöver på plats, tills den utföres med 

snabbhet och precision . 

.. 2. Försök att upprätthålla tävling inom enheten vid ut

ovandel av praktiska färdigheter. Anordna efter lämplig var

se~ och tid för övning tävlingar, och utdela priser till de 

skickligaste i fonn av extra permission eller liknande. Milda 

be_straffningar såsom extra undervisning eller inskränkt pcr-

11~_Jssion , hj~ilper dc sämsta att vidtaga åtgärder för alt nå 

nodväneliga färdigheter. 

3. Fordra mångsidighet. Varje man på varj e plats måste 

Vara en förbandsman och skall kunna utföra vilken annan 
1llans arbete som helst. Skifta runt mellan reparationsgrup

Perna. SkyddsplutonbcfälhaYarna skola inte endast kunna re-
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parera pi1 pb1ls, utan ~ivcn organisera alla nödvändi ga bindclser. fii1. 

-1. Förutsäll all reparatören kanske inte exakl v e t , . han skall göra och beordra varje man på Yarje plats a t11;11 

skriva steg för stcg, vad han kommc1; atl göra för al t .1· parera en maskin ur funktion. Fordra all han h csk r1ve
1
c d~talj, hur han lä nkcr göra helst med bl:'\krila och b csk1\ n1ngsbok. Dcn1w procedur tvingar inte enbart maski nfo11 ',; all noggrant sälta sig in i maskinens konstruktion u ta n ',
1 

ocks~1 av intresse för ingenjören. lian lär sig inte ba ra 111~1 1 

skinens vc rkningss ~i lt i detalj, ulan han Uti' också vela h;:; hans 11~irmaste und erordn ade arbetar. 

;). Y_n.w :: i1_1gcnjörofficerare måste till bringa så my cket lid som lllOJllg t '.dc delar av fartyget, s~1m tilldelals d ct11. l\ skola kanna till dc arbeten , som ~ii'O 1 gång, och dc b ri ,lcr 
som behöva avhj~ilpas. l'ndcrWlandc all göra d e tt a le de,: praktisk t tagel alll id till otillfredsställande förhålland en od 
dåligt arbetsresultat. 

G. Ingenjörer skola la mera ltäns~· n till bruket all ge be
röm inför alla och klander i en rum för bra saker resp . lll iss
lag som gjorts under övningar. 

7. Låt övningsprogramm et innefalla även lillfiillign lektioner över befälets och manskapets r~itla uppförande i land. 
8. Uppmuntra spel och sporl in om divisionen. En energisk idrottsofficer kan göra mycket för hälsa och moral oJn

bord p å cll fal'lyg. 

\J. Oförm[lga bland befäl att ulföra militära plikter or· 
dcntligl gör mycket för att minska stridsvärdet hos cl l fnr· Jyg. En maskinist, som inte bryr sig om sina mäns upp lrä· 
dandc och uppförande, sedan dc lämnat maskinrumme t, gör inte sin plikt, även om han är en utmärkt tekniker . :\[c rn cflcrlryd: skall läggas p~"t uppgiften all E1 hbm att in se sil l 
a llS\' ~1 r. 

10. Officer eller underofficer, som brisler i att nogg n.ud 
förbereda sig för en lektion, d emonstration eller övning tned sin samlade division, fåt· som resultat ctl dåligt ntfö r;t nd l' 
av instruktionen och bristande intresse h os ckven son 1 \JÖl' på. Instruktörerna m åste va ra fö r·bcrcdda och sträva a ll iJe· 
h:'\lln \'arjc mans intresse. 

l H~J 

1
1. l ' ndvik långa övning~r o~h l ektioner. Många korln . äro mvckcl mer cffcktrva an ett långt. Lål pojkarna P.n;~ n ed h~1 det bekvämt och röka (om del är mö j ligl) uns1t1/leld i~nf'ma. Använd hjälpmedel för und~n·isningcn d :\ (c 00 'l ' t del ä r mo.J Jg . 

12. Håll gruppövningar med samlade t~lc~'onpos~cr. (~c 
· le r och Jäug märke till hur snabbt och nkltgl varJ C man ot ( ::-o, .. l .. ter ar dcm. Iaktaaen av ka1nraler, gor en man s orre an-repe . ,.., . .. 'l' . 

1
.;
1
· 11aninunr. Beakta telefonposten som en moj tgcn svag s l c "' ,.., l l o t l ,. t iänk i k edjan av drabbningsposter om )Or< pa c 1ar yg. 

13. Ingcn.iörctl skall ~ig n a mera nppm~i-~·ks~1mhd [tt pc: (\bctvncn. Del kanske finns män som boru underkannas t iO . h ~ . l' f " o l o l för upprepad okunnighet. Et,t sltH mm av .. ore~aen( c JlC,l'IO<-betyg för sådana avslöjar ofta alt dessa aro tlllfredsslallan 
de:Lål edra und e rordnade vela, att deras bel):g _komm~r att sjunka, om d e utför sina å ligga nd e n p å clt olilltredsstallan-
de säll. 

1-1. öva ofta alla underofficerare och hbm on1bord i pi
stolens handhavande. övningar av detta slag hjälper upp ;noralcn, oc h eftersom denna övning endast är tillåten för hbm, underofficerare och högre , ökat· den deras ansvars-
känsla. 

15. Försök all ft1 samtliga officerare n.tcct vid uppgöra ;l
det a v fingeringsprogramm~n. Anslå sär.skild lid för uppgörande t av ckssa vid n:"tgon form av konferens där så många 
officerare som möjligt äro närvarande. 

16. Bind för ögonen på p ersonalen för att ulvedda för
måga n i alt röra sig i ett rum i mörker med säkerhet och 
alt dä rvid utföra nödvändigt arbe te. 

17. Fordra a ll dc åtgärder som skola ulföras vid all
män drill , följa föreskrifterna i fö rd cln ingsboken. Om bo
ken är fel ändra den . 

18. Uppmuntra undcroffierare och hbm all :ara mc~lvclna om sin befälsställning ombord, n~ir· dc ge mstruld10ncr 
eller h a ndskas med sitt folk f. ö. 

19. Ht"tll lektioner för underofficerare och hbm om bcfäls
ltlövnit tg i allmänhet. 
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20. Kompelcnta underofficerare skola användas so 111 i 
struktörer. Detta innefaltar även flaggunderofficerar e 50

11' 
a lltför ofla ~iro böjda att överlämna sådana uppgifter Y itl~11 

t ' ll <l· re · 1 yngre. 

21. Inpränta i varje man bclydclscn av en övning, en Yil· 
t . ~~ uypgif~ fö~· fl?tlan .. i fredstid. Ullo\:a besU!mda bcl? ning; ; 1or mlcnstv ovnmg for hbm pcrsonbgcn, sason: befo rdran 
Jön och prestige. · 

22. Håll rekomcndalioncr för sekonden personligen och 
lJcröm den inchvicl, som har gjort framstående prestal ionel' 
eller ulfört utmärkta arbeten ombord. 

23. Permission på andra tider än allmän permissionstid 
skall beviljas endast det befäl, som ha underordnade, vilka 
genom genomgång av utbildningskurser, praktiska övningat 
och liknande äro fullständigt kvalificerade för alt kun na 
befrias från all tjänsl. 

2-J. Sc till alt lämplig publicilet (i skeppstidningen och 
hemstadens tidningar) gives fartyget, elivisionen eller indi

. viden, som på e tt framgångsrikt sätt deltagit i någon tävling. 
25. Varje officer, underofficer och menig skall känna till 

principerna för första förband och skall åläggas att demon
strera skickligheten i att giva det. Daglig instruktion i förs ta 
förband skall hållas med grupper och divisioner i tur och 
ordning. 

26. P åpeka för varje man inom maskinområdet hetwlel· 
sen av hans arbete. Yisa honom med hjälp av lcktioncr:drill 
och andra medel, varför hans arbete är viktigt och hur en 
underlåtenhet från hans sida att ulföra sina uppgifter or
dentligt kan förorsaka fartygets undergång. 

27. Ha regelbundet planlagda veckosammankomstcr m ed 
officerarna för alt diskutera deras problem. Alla officerare 
måste uppmuntras göra konstruktionsförslag och att ge sig 
in i diskussion. 

28. Föreskriv då och då rundvandringar för besättn ingen 
i dc delar av fartyget som. de normalt ej besöka. 

29. Gör iordning en lista för alla dral>bningsplatse r, och 
sätt upp p~t denna viktiga fakta rörande arbetet på drablY 
ningsplatsen. Håll, efter nödiga instruktioner av divisi onsof-
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.. rare och underofficerare, muntliga förh_ör för alt fa.~ tjJ~ela förutsättningarna att ~)e.manna drablJiu_ngsp:atsen. S,a~~ s i~~~ en l ista upptagande mm1mum a: kunsl...~pet o!.~l fml~ nP[ för all personal 01_11bord. ~h·dna msttykhoner for var~~ ge tt nolis oc!1 låt mstruktorerna bestamma en plan for nPt:-S: man p å varje ]isla. Gör detta till ett ~örb~redande ,·a Jdgänaliat villkor för befonlnm. (Uppflyttnmg mom cloun , :s o 
cJarklasscn). 

30. Havcriövninga~· är en _vil~lig dc~. av uthild~1i~~~en .. Säl~ l sel-ondens mcdo1vandc 1 gang ovanlade ha\ enovnmgar Jll~t~run~ och maskin7·um; i omkli.idandc o.ch omhä~~d~rtag~m~le av sårade i det inre av far~y~et _och 1 de~·as for~t~ttn~ng 
till förbandsplatser. Inncfa~la 1 ovJ~mgarn.a a_ven .c1s~ttm_n~ 
aY personal 1 nyckclbefaltmngar. Sada1~a ovm~g~r. h~lla_ l-1~-. set höat om de komma utan foregacnde vmnmg, eft;r j[CS a , bl f"' l l11.'lS (.le giva ur)r)hov till nva pro c1n or num1.1.en, son < ·-som L · • f... 1 ·1 1 .. a l·ulle 
1 

lösa den1 på ungef~ir samma o or Jerct t a sa , som s" . f~rdras av honom under strid. Dc lä_lta ock:så p~ ci:Jornug
hcten. Genom att använda bara en l1 len. grupp a~· fartygets 
säkerhet under krig i fi entliga farv~.tlcn ~nte .. salt 1 fara. Un
der fredstid kan dessa övningar ulovas 1 _storr~ skala_, men man måste iakltaoa försiktighet, så atl dc mtc fod01·a I .. ome
delbarhct och ha~a blir en vanlig övning. Då detta hander 
har mycket av deras värde gott förlorat. 

31. En kort kri lik cfler varje övning, av personal i nyc
kelposten, är till stor hjälp vid l?sand~_t a': P~:~~lem. och lJesvarandc t av frågor, medan dc annu aro ~ ~usk. t Jmn.~le. 
Dessa genomgångar m ås te göras korla och hv~ulla ~~h ~.r~ nödvändiga, eftersom dc u~göra en bety~landc ~akl?-. for fathättramlct av arbetspr estationerna. Anvand offcntl1gt endast 
llppbyggm1 dc kr i lik. 

32. Gör haveriövningarna sl't realistiska son.~ m_öjli~·~' anYä nd fingering endast då del är absolnl nödYaiHllgt ior all' 
lindvika \kaclor p[t utrustning eller personal. 

33. öva hbm och annal underbefäl i bef~ilsutövninB _n_1c<l 
egq kvarter, för att utveckla ledaregenskaper oclt nnlllara 
egensk aper ]IOs besättningen. 

.. 3-L Fvsisk träning ocl1 gymnastik ~'ir viktig. Sicirskilt skall 
la\'linga;· inom enheterna organiseras och så många som 
111Öjligt skola deltaga. 

14 
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. 35. ~.?r alla an_slr_änguiJ!gar för_ alt använda ?': _ersyn~ 
rwder for underv1snmg. Da malenelen plockas 1sa r för )ll. 
repareras, skall all personal, som har med dess r! rbe tss:\1 
och s~-:.ötsel att göra, ha tillfälle ~t t se _på d_e~1_ och st iillu f ~t 
go r till k?mpclei~t::t personer. D_ a det .~.r m?Jllgt ska Il förh' 
redande mstruklwn orn matenelen forega sondert n<<an(] l. '"") ('l 

36. Var bestämd, när de l gäller den personliga re ntioh 
ten, i synnerhet vid mållider och efter arbetstidem. slu t."'nl· 
finns alltid några få, som äro alltför lata för alt lv ~i tta s~ 
före måltid och byta till rena kläder. Denna vana iir lik. 
avskyvärd för den övriga besättningen som för sekonden. 

37. Para ihop nya män med mogna ocl1 erfarna unde
1
• 

befäl för övning och undervisning i allmäii fartygs tj änst 
Inpränta hos de senare betydelsen, deras ansvar i det ta a1. 

seende. 

38. Led överraskande haveriövningar på elen elek tri sk 
belysningen över hela fartyget såväl under gång som !iii 
ankars. övningar med förbundna ögon kan använda s för at: 
öva personalen i att lokalisera viktiga ven tiler och andr, 
kontroller under svåra förhållanden. 

39. Gör i ordning ett upplysningspm. som kan ges til 
varje ny man som kommer ombor:d. Inneslut i detla en kor: 
översikt över fartygets organisation, namn och befattninga 
på alla officerare och underofficerare, metoder för mun· 
rering av rummen i fartyget, klassificering av olika dörrar 
och luckor, bemanningar vid olika beredskapsgrader, signa· 
ler för allmänna övningar och andra sådana upplysning:r 
med vilka en ny man måste vara ordentligt förtrogen for 
att bli en nyttig medlem av besättningen. 

Litteratur 
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» Ka m pf und Untergang der Kriegsmari ne. » A,· 
C. Bekker. Adolf Sponholz Verlag, Hanno ve r 
19:53. (278 sid.) 

c\V" många skäl har tyskarna måst dröj a med att i tryck ge ut sina 
:gssld ldringar. Marknaden har därför under senare år översvämmats k !'i 

endas t a'' segrarmakternas version av händels~rna under andra värld s· 
kriget. Und er sista tiden har em ellertid allt flera tyska krigs böcker dykt 
uPP på bokhandelsdiskarna och ger ofta också en ny bild av händ els e
rörlopp en och deras bakgrund. Detta är mycket värdefullt för att läsaren 
ska ll lmnna bedöma rätt vad som skett. Om blott den ena parten av tv en· 
ne miots tåndare får tillfälle att yttra sig blir det sagda lät t en smula 
fä rgat. Kan man därför sammanställa segrarmakternas berättels'er med 
den slagne motståndarens finns stora förut~~ttn i ngar för att elen hi sto· 
riskt intreserade skall få en ganska korrekt uppfattning om vad som 
rerkligen hän t. 

Föreliggande volym, handlar, som. titeln visar, om de m ånga linjesköna 
örlogsfar tygen i Tysklands flotta samt deras s[utliga undergång. Den 
ger stundom läsaren en annorlunda bild av deras insatser i kriget 
än vad h an h ittills skapat s ig·. Den visar också hm· cliletantmässigt Hit
lers många ödesidigra ingripanden blev och ofta för lamade deras verk
samhet enligt sunda n1,arina principer samt därigenom också åstadkon~ 
splittring och oenighet inom sjöofficerarnas egna led. 

Det ä r många dram;atiska episoder som läggs fram i boken. Man får 
också kla r t begrepp om vilka svårigheter tysQmrna kämpade mot me•.1 
också att man inom flottan ingalunda förbisåg dessa vid knappt något 
tillfälle. Man upptäckte snart nog att man arbetade mot tiden något som 
klatt framgår av t ex berättelserna om. amiral Dönitz förtvivlade ocll 
sega kamp att hålla sina ubåtar effektiva trots de allierad,es stora för· 
språng med bl a radar. Kriget kom, mycket olägligt föt· tysik:a flottan , 
som just befann s ig i början av en nydaningsperiod . Men när personalen 
ställdes mot väggen genom det för landet olyckliga krigsutbrottet bet 
alla samnJian tänderna ocll försökte göra bästa möjliga med det man 
hade att tillgå. 
_Boken omfattar på si!1a fåtaliga (föt· att vara en skildring av tysk 

~O tiattare) sidor hela sju tton kapitel , vilka vart och ett friståend e be
attdlar många fartygss lag, slkilda enheters insatser till sjöss i den hårda 
~lb.Den , berättelser om maktspelet i land inom ledningen, många operativa 
dunderingar och mycket annat. Trots det djupa aJlvar som måste prägla 
en tragiska skildringen av en stolt örlogsflottas undergång, föl'ekommer 
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ändå drå pliga situations!Jilder, som bet·ättas !Jå d e m edryckande 
Oc!) t 

värdigt . När t ex kryssaren N iirnherg med r yska övervakare av ~r, 

besättning förs till Libau gör d en tyske F C i h å rt väder en av l' Yssa~~ 
begapad flott inläggning p å r edd en utan bogserh jälp, När man ~a no/il< 
kajen uppfylld av åslcådare och önsikar få i land sina kasttåg fö r i'' 
töjning begagnar sig fa ttyg·et av sin »kasttågskanon ». Men nä r i\so:· 
darna hör kanonskottet sopas Jcajen på ett ögonblick ren från allt 

1
"' 

Detta skott avlossat den 6 januari 1946 skull e bli det »sis t a clkotlet 
11
• 

R yssland under <:nd r a världskriget.» F r å n kryssaren måste man clä::;:· 
sätta livbåt i s jön för att få i land sit t förtöjning·E,gods! 1 

Xven om man anar d en bitterhet som fö rf. säkert känt mån ga gånge· 
un el er sina uppteckningar låtet· h an ändå inga direkta hatk äns'lot· s ky111~ 
fram i bokens text. Mot Royal N a vy ä t· han kanske överdrivet artig , 
motsats mot övriga motstå ndare. JVIen han sticker förklarligt n og helie· 
inte uneler stol med tyEika förtjänster vi d skildringat· av olika händ els~ 

fö rlopp. Förf. citerar också försikti gt nog ett tyskt uttryck att »eine Xif 
clerlage zu e·rtragen, ohne seinen Lebenswillen zu verliehren, ist de

1 

stärkste Beweis von lVIut». I detta avseende skilj er sig Beldce rs bot 
f rån Hases bek anta »Die zw ei weiss,en Völker» från fö r sta vii r ldskrige: 
i v ilken m.an ofta stötet· på tanken om r evancl1e för påstådela li dna oför· 

rätter i krigföringen. Samtidigt med att Bekker lagt fram sin t yskn. up~ 

Jaga av boken har han utan att 1tysa n ågra betänkligheter kun nat släppa 
ut både en engelsk (på K imber o Co förlag, London ) och en fransk (pa 

Amiat-Dumonts förlag, Paris) översättning. 
Skildringarna av ol ika händ elser m m uppges ha granskats/ a v flero 

högre militärer och förf. syn es ej ha sparat n ågon möda med a tt fo rsk. 
i både tyska och utländska urkunder eller fråga ut ögonvittn en til. 
strider och andra händelser. Framstäliningen livas därtill av ett stor> 
antal unika bilder (178 st) sbm gör den lätta stilen ä n mer nledr,· clwnd' 
och levande. Man har också en känsla av att förf. verkligen velat spär• 
upp elen osminkade sanningen om vad som hänt på den aktuell a tnarin 
fronten. Boken blir därför inte bara en unel erhå llande och läroril;: hisniD' 
utan också ett mycket gott bidrag för den hi storiska forskaren. 

Utgången av andra vätidskriget h ar rubbat elen lämpliga bala ns soJll · 
v iss mån var rådande mot slutet av 30-tale t mellan världens sjönationer 
För att råda bot för nu r ådande instabila världsläge borde en s trävar 
vara att även till sjöss söka återställa den föl'lor·acle jämvikten. TY50' 
flolttans bortfallande känns inte minst i cle vatten som ligga n >ira ,.[! ~ 
land oroväckande. Det var sannolikt därför ej blott en gentlemannalllä5'

11 

honnör fcr en slagen motståndare utan en djupare menad innebörd sol. 

skulle utläsas i elen avskedssignal en engelsk sjöstyrkechef hit 1115' 
för några tyska örlogsfartyg vi lka h a n såg passera slitt fö rband på ,·,t: 
till utlämning åt forna motståndare och nedskrotning. Signalen J ö el : >>NI· 
\liTieclersehn in besser en Zeiten». G. Bo lli ng· 

19;) 

»Ai tm ark-saken 1940». Det Kgl. Utenriksclepar
tementets arkiv, Gylclendal Norsk Forlag, Oslo . 

t not ska utrikesdepartementet l1ar i en nyutkommen volym - »Ait-
0.~,.saken 1940» - sammanställt handlingarna i elen it: ternationellt be-

111a1 altmarkaffären 1940. Främst är det en duplicering av »handlingar-
0,uta . . 
' . målet» - korrespondensen mellan d e norska, tyska och bntttska 

na,;ringarn a i saken. De norska utredningar och rapporter som låg till 
re• d fo"r elen norska regeringen s handlande 1940 ä r också uttöm mande ·m • 
g
11 

terade. Däremot har man inte gjort något försök till politiska eller 
rela 
. ridislm värderingal'. 
JU j\]t!l1ark-saken började med att det tyska fartyget vid världskrigets ut
brott var p il, väg 1tem till Tyskland från USA med ol,~elast. Genom ra
. 1 fi ck det emellertid på vägen hem order att på Atlanten möta de t 

di O l 
tvska »fiekslagskeppet» Graf Spe e för att låta detta överta en del av 
; Jjelasten . Mötet kom till stånd och Graf Spee fy llde på sitt förråd med 
en del av Altmark s oljelast. Samtidigt passade örlogsfartyget - E'om 
skulle fortsätta sitt uppdrag att störa handelssjöfarten på Atlanten -
på att överföra en del fångar från sänkta brittiska ha ndels!'aryg till Alt-

ntark. 
I de;l efterföljande hektiska jakten på Graf Spee - som sluta d e med 

örlogsfar tygets unel ergå ng utanför La P lata i decembe1· 1939 - lyckades 
Altmark slinka unelan och observerades inte förrän det kom in på norskt 
farvatten elen 14 februari 1940 vid Halten fyr utanför Trondhei m. 

I och n;ed Altmarks ankomst till norskt farva tten började ett drama
tiskt händelseförlopp. Altmark förde som sitalsfa rtyg s k Reichsdienst
flagge - d v s att det var någonting mittemellan örlo gs-· onh h andels
fartyg. Men eftersom internationell rät t inte känner ett sådant begrepp 
Vållade det hela r eda n från början svårigheter. Norrmännen var emeller
tid närmast benägna att betrakta fa rtyget som tillhörande marinen . Tvek
samhet en om vill;en g1·u pp fartyget hörde till förde emellertid med sig 
tveksamhet och osäket·het v id visliteringen av fartyget. 

Situationen tillspetsades när Altmarks ch ef begärd e att fä gå genom 
Bergemi krigsh amnsområde. Utan att avvakta besked från d e n or ska 
nlYndighetema sökte seelan fm·tyget forcera krigshamnsområ clet . Ett 
stycke in på området stoppades em.ellet"ticl Altmark av norska örlogsfar
tyg. Då detta sl,eclcle sökt e ch efen på Altmark genom radion kontakt med 
tYska legationen i Oslo, De-t tyska fartyget hade alltså i detta läge brutit 
mot två neutralitetsregler : dels sökt passera krigsh amnsområdet utan 
tillstånd, dds 8twänt radion inom krigshamnens område. 

De norska myndigheterna gav efter en hel d el trassel m en på mycket 
Ok:Jara grunder Altma r k tillstånd att passera gen om krigshamnsområclet. 
liartyget Jedsagaclecl n u hela ticlen av smä n e norska örlogsrmhet•3r . 

'Fredagen den lG fe brua ri upp täckte brittiska spaningsfl ygplan Altm ark 
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pa norskt fan•atten . Senare samma dag observerades, från el en 
t · dl " t · nor t. 
OJ p e Ja en som eskorterade Al,tmark en grupp brittiska jagure __ 3-i; 

t1dvis uppehöll sig på norskt farvatten. Senare samma kväll kom . 111~ 
b "tt" ] . C S<t Q 

n JS •a Jagarens ossaeks uppbringande av Altmark i Jös~inn t"" e, 

n~t tyska fartyget fö rsökte i det lä ngsta undkomm a mell i:i.ntra~ e; :01~~e~ 
sb l av ett äntringskomu~anclo f1·än Cossaclc En kort stund senare '184 

cle brittiska fångarn a befriade och överförda till el et brittiska fa rt ,'·at 
De norska örlogsfartygen - som hade ord er att icke inoTipa 0111 

'get 
. . .:· . . .. . .. "' neut1.,1

. 

tetski<tnlmmgen utfoides av en stor overmakt - nöjde s ig m ed at t . l-

passiva åskåda re. Altmark blev skadad och kvarliggande i Jössingfj o 1~ar, 
. Detta var Altm a rk-affären sådan elen utspelades i verkligheten . Giveen 

YIS blev elen inledningen t ill en räcka IJO!itiska och dipl omat1"sJ--1 1 ·· ts. 
• - - • .. • , • < ,, l and e]. 

seJ. 1\ OI I mannen PI otesterade 1 Lonelon tyskarna i Oslo och b ··t 
- ' I l tern· 
kom med motanklagelser. Britterna hävdade att efter som no nm'' ' 
· . . .. •<Il!\en 
mte Vlcl tag:t motåtgarcler med anledning av Altmarks tidigare neutraJi. 

tetsbrott pa n orskt farvatten så var cle s jä lva be rättig·acle att t a -· 1-
.. '" . .:: sa \.en i 

egna hancl er. Så mycket Hingre hade man fak tis k t inte l·ommi t 
1
• . 

• ~ apm 
1940 cla Altmark-saken av naturliga skäl förv isades till norska ut rikes
departementets a rkiv. 

Yacl som ä r el en ve rkliga orsaken ti ll Altmark-saken oavsett vil kendera 

av parterna som had e rätt ä r emellertid Norges marina svaghet \"id tid

punkten ifråga. All a neutralitetskränkningarn a s kedde till följd a
1
- alt 

Norge inte ens: l)å sitt eget farvatten kunde t illvarata sina legi ti ma in· 

ti·essen. Trots att Altmark eskorterades av norska örlogsfartyg ,;ick den 

brittiska jagaren in på norskt fa rvatten , äntrade det tyska fartyget och 

befriade cle britti ska fångama .. Knappast h ade detta skett om ma n inte 

Yarit väl medveten om den norska svagheten. H ela Altma rk-saken är en 

Täck a övergrepp från storm akter s sida mot en liten stats n eu tralitet -

e n stat som inte k und e sätta makt bakom s in n eutra litetsvilja. 

Altma t· k-saken väckte stor uppmärksamhet clå elen uts'J.J elacl es 194tl. över 

hela världen debatterade pressen händelserna i det n orska far va ttn,€1 

Huruvida Altmark-saken kom att få någon betydelse för cle senare hän· 

delserna i Norge är oklart. Kn appast tro ligt förefa!le1• det emellertid 

ty stonn:aktema är sällan benägna att låta bagatellet· påverk a si tt hand· 

!ande. Och för dem var Altmark-saken en bagatell fastän den inte var 

det för Norge som fortfarande stödde sig på folkrätten. 

K. R. Perh usen. 

W . Widenmann : »Marinattache in London 1907- 19121· 

Musterschmidt vVissenschaftlicher Verlag, Götti ngen 

Kapitän \Vilhelm \Videnmanns - tysk marinattaolle i Storbritannie!l 

1920- 12 - utgivna memoarer h a r stort intresse för el en politi sk t oclt 

militärt intresserade. De omfattar ett tidsskede varunel er cle tysk-engels•J;n 

siittninga r 
]l!Ot 80111 

·o-et. 
~ r ~~ delsernas 
. ]1an 
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utkristalliserade som så smån in gom ledde till första värlcls

marinattache hade också kapitän ~Wiclemann en plats 

centrum då motsättningarna till stor del gälld9 ländernas 

t olitil'-
ilot_tP itäll Wielenmanu ger inl edningsvis en redogörelse för cle politiska 

1'a~Jancl ena i Tyskland och England i börja n av 1900-talet. Hg,n uppehåller 

rörltå_ ·sJ-ilt vid förhållandena i hovkretsarna och i cle tyska och engels~m 
. sat ~ 

;lg Som bekant spelade både hoven och ämbetsmannakretsarna 
·inerna. 

1
!1

81 
för e första världskriget en mycket betydelsefull po-litisk roll 

i~u • 
' . ar ViTilhelms inflyt;mcle pa elen tyska flottpolitiken före kriget är 
J;:eJS 
. n.I Jo!l1 bekant. 
Jll;örfattaren kommer så in pä hur elen brittiska underrättelsetjänsten 

·betade före förra kriget. Då liksom nu stod elen på toppen och cle brit

:i1ska nl)'ncliglleterna var ofta väl underrättade om fakta i andra länder 

_ också i K apitän \Viclenmann s hemland. 

Den för cle bäda ländemas, Tyskland och England, m.est betydelsefulla 

]!ändelsen ifråga om m a rinerna unel er kapitän W ielenmanus tjänstgöring 

som marinattache var kanske Churchills utnämning till förste amjralitets

Iord. Wielenmanu skildrar ingåend e händelseförloppet kring Churchill s 

utnämnin g och hur denne kom att bli en av cle a ktivaste företrädarna 

fö r den engelhka flottupprustningen för e cle första värlclsluiget. Som 

bekant hade Churchill tidigare varit fö r espråkare för ett socialt reform

program som inte skull e gjort en upprustning ekonomiskt möjlig om. det 

genomförts. Nu blev Churchill i tillfälle att sätta elen brittiska flottan 

i stånd så att den v id vä rldskriges ubrott 1914 kunde fylla säna tradi

tionella uppgifter - utan Churchill är det inte säkert att den skulle varit 

i stånd till detta. Churchill var då liksom i andra världskriget en av cle 

faktorer som grundade det tyska n ederlaget. 

Kapitän ·w idenmanns memoarer skildra!" v isserligen en svunnen tid men 

har det oaktat stort intresse också i dag·. Ty en rnycket stor del av cle 

srårigheter världen av idag dras med grundlades före och uneler förra 

rärldskriget - det ä r med andra ord delvis fö ljdverkningar av cle po

litiska ställnings taganden som gjordes un der elen tid Wielenmanus m e

llloarer omfattar. Kapitän W ielenmanu hade visserligen ingen del i cl 9 

stora besluten men hans ställning som marinattaolle var ändock sådan 

att han fick en god inblick i vad som skedde. 

K. R . Perh usen. 
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