KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 3 1958

Meddelande
från
Kungl. Orlogsmannasällskapet

Nr 2;1958

Ordinarie sammanträde elen 13 februari 1958
(Utdrag ur protokoll)
1. Beslöt Sällskapet att nästkommande årsberättelse skulle
omfatta vetenskapsgrenen stridslednings- och förbindelseväsende och valdes till föredrag a nde ledamoten A. B}örling med
ledamoten A. Berggren som suppleant.

2. Uppläste sekr e teraren uldrag ur inträdesanförande, som
ledamoten G. Suedman inhimnat, angående Försvaret inför
robotåldern.
3. Föredrog ledamolen B. Lunduall utdrag ur sin årsbeför år 1957 i vetenskapsgrenen stridslednings- och förbmdelseväsende om Sambandsproblem för u hå ta r.
Karlskrona d en 14 febru ari 1958.
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1955 års försvarsberednings
utlåtande den 18/2 1958
H err Slatsr åd et och Che f en för
Kung/. Försvarsel e part e m ente t.

Med stöd av Kungl. Maj :ls d en ~W juni H)'55 givn a be my ndig ande tillkall ade d åvarande chefen för försva rf.tlep ar lementet, sta tsråde( Torsten N ilsson, samma dag en parl<m 1c ntaris k försvarsb e r edning b es tåe:;:ul e av tolv representa n te r f i)r
rikt~ dagen så som l edamöte r för a ll in om f örsvarsd ep ar lv
m e nt e t und e r departementschef ens ledning bit r äda me d öve r.
syn av ett av överbefälh avaren å r 1954 fr a mlagt försb g ti ll
riktlinjer för kri gsmakt ens fortsatta ut vecklin g.
Till led a möter i beredningen utsågs ledamöterna av r iksd agens förs ta kanunare A. K. Gill~. tröm, S. Larsson, sede rmera stals rå det B. Nti.sgår d och N. G. Svärd samt l ed a möterna av riksd age ns andra kanun a re K. E . G. Boija, J . H.
Hjalrnarson, G. K . V. Larsson, nume ra s tatsrådet P. S L in dh o lm, B. G. Ohlin , J. M. Skoglund, M. D. E. Ståhl och E. O.
Åkerström . Till generah~ekrcter are förordnades sta tssekr eteraren i försvarsdepartem ent et O. Karleby . Sede rme ra h a r ledamöterna Lindholm och Näsgård ersatts med ledamo ten av
riksdagen s an dr a k ammare G. F. Thappcr (den 22 septc m··
b e r 1955) respektive ledamoten av riksdagens första ka m ln Hr e V. G. Lodcnius (den 20 febru a ri 1957) .
Vidare anmodade~. den 11 augusti 1955 övers len A. O. , orberg, överstclöj tn anten O. Rudq vist, kommendörkap tene n
av 1. grad en D. G. C. Arvas, numera överstelöjtn anten B L
A,. \Vestin, överstelöj tnante n N. O. Hansson och numer a ge··
n e raldireklörcn E. M. Fehrm att so m exp erter stå till be redningens förfogand e. Sed ermera har ~orbcrg och Rudcr~0 ~
e rsatt~:. m e d öv ersl en S. O. Myhrman (den 4 j a nuari H b t)
respektiv e majoren C. G. Skoglund (d en 6 februari Hf>{) ).
Den 8 nov emb er 1957 utså gs här jä mt e ö ve rst elöjtn a nt en C.
H. B. No rd en ski ö ld till expert.
So m sekreterare å t beredningen h ar tjänstgjort la gb~ ri\c hefcn i försvarsdepart em entet Å. B. P a ulss on och kapt en en
O. Stroh.
Be re dningen har ant agit ben ä mningen 19;)5 å rs försv nrsberedning.
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en bedömning ur allmänna synpunkter av överbefälhav aren:;
utredningsre~ultat och att beakta alt störst a möjliga eff ekt
utvunnesLur de kostnader som nedlades på försvaret.
Försvarsberedningen har, i enlighet med sina direktiv, På
grundvalen av överbefälhavarens utred~1in~ar l~_nd~rk as l at
Sveriges försvarsproblem ett ingå~nde ocn. foruts a ttnmgs~ö s t
studium. Genom ett stort antal for edragnmgar och sp eci alundersökningar har beredningen sökt erhålla en allsidig h:ä nnedom om de faktorer smn påverkar bedömningen av del
svcm.ka försvarets utformning. D e utrikes- och militär politiska aspekterna på försvarsfrågan. har ingående analys erats,
liksom den militärtekniska utvecklmgen och dess kon sek venser för vårt försvars gestaltning på längre sikt. Stmli~t a v det
militära försvarets organisation, kostnader och operaliva m öjligheter har helt naturligt utgjort det centrala området. för
b~redningens arbete. Såväl civilförsvar~t som det ~konmms k_n
försvaret har dock beaktats. De samhallsekonomiska och finansiella bedömningsgrunderna har .måst spela e~1 fra n:tr.ä .
d ande roll. I enlighet med sina direktiv har bered~I~1gen 1 sJlt
arbete vägletts av strävan att utvinna största möJliga effeld
av de kostnader som lägges ned på vårt ~örsvar..
.. .
Underlaget för beredningens arbete utgJordes till en b orJ an
av överbefälhavarens utredning av år 1964. Detta sked e aY
beredningens arbete pågick fram till början av 1957. D en 21
mars 1957 anmodade emellertid chefen för försvarsdep artementet med försvarsberedningens enhälliga tillstyrkan överbefälhavaren att verkställa en överarbetning av 1954 års rik ~
linjer. B akgrunden härtill var följ?nd~. Tre år hade förflu~II
sedan överbefälhavaren framlagt s1tt forslag. Under d~m~ a t.d
hade den militärtekniska utvecklingen snabbt fortsknd1t. En
överarbetning av riktlinjerna syntes därf~r bör:: ske m~t ll ~l~
grunden av det aktuella läget och framt:dsuts1kt~rna 1 m ~l1~
tärt tekniskt och ekonomisk t avseende. V1d utredmngen b ot de
efte~·strävas en sådan avvägning mellan de olika försvarsm~d
len fotad bland annat på en operationsanalyt~sk vä:·denng
av ~lridsmecllen och en bedömning av ett framhela kngs san:
nolil"l natur att en maximal försvarseffekt uppnåddes m ed
den ~\conomiska insatsen. Av samhällsekonomiska och st~~ts
finansiella skäl syntes kostn~derna i f~ämsta ru!mn_et b~\~
beräknas så att de rymdes mo m begransade, p a visst . S·~
angivna alternativa kostnndsramar. Konsekvense~na av m f
1
rm;det av nya vap~n ~k~llle kl~rlä~gas. Utre~nmgen bo~~~~
avse de allmänna nktlln]erna for forsvarsmaktens fra m t
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utformning så att erforderligt underlag skapades för bedömning av de föreslagna åtgärdernas konsekvenser.
Resultaten av det utredningsarbete, som sålunda uppdrogs
åt överbefälhavaren, redovisades av denne i oktober 1957.
vetta u tredningsmaterial har legat till grund för de överväCianden och ställningstaganden som försvarsberedningen i
det följa nde framlägger rörande cle allmänna riktlinjerna
för k rigsmaktens utformning.
Försvarsb eredningen vill till en början faE.tslå att det utrikes- och mililärpolitiska läget alltjämt nödvändiggör ett
starkt svenskt försva r . Ett effektivt försvar kräves till skydd
för vår frihet och vårt oberoende och till stöd för vårt lands
utrikespolitik. Vidmakthållandel av ett ref:.pektingivande
försvar är. en nödvändig förutsättning för att den alliansfria
utrikespolitik, varom praldiskt taget hela vårt folk är enigt,
skall kunna hävdas. Nu anförda skäl ställer krav på omfattningen och effektiviteten i ett svenskt försvar, under vilka
det icke är möjligt att gå utan att det måste få kom~ekvenser
för landets möjligheter att driva en av stormaktsblock obunden utrikespolitik och alt hävda sin neutralitet. Sverige befinner sig i ett randstatsläge mellan dc bägge stormaktsblocken. Djupgående motsättningar präglar alltjämt förhållandet mellan dessa. Stormakternas rustningsbördor är enorma och vi upplever för n ärvarande en värlcl i vapen och hög
beredskap, utan motstycke i historien . strävandena till av.:
spänning och nedrustning måste energiskt slödjas och får
icke u ppgivas. Så länge dessa strävanden icke krönes med
framgång kan vårt land emellertid icke underlåta att, bland
ann at i syfte att minska riskerna för ett mot vårt land riktat
ang~ep p, vidmakthålla ett effektivt försvar . Sverige äger viss~rh gen icke sådana militärbaser och förutsättningar i övngt som skulle kunn a göra del till ett område av omedelbar
och avgör ande betydelse i ett storkrig. lVIen om vårt land icke
h.ar omedelbar storstrategisk betydelse, är det likväl genom
~1tt geografiska läge förhålland evis utsatt. Det må endast er Inras om det intresse f:.om Nordkalottområdet och östersjöutloppen tilldrar sig. De utrikespolitiska och militärpolitiska
8J_Tnpunkterna på vårt lands försvarsfråga talar därför enty<hgt för nödvän digheten alt upprätthålla ett svenskt försvar
av en sådan styrka alt det verkar fredsbevarande och i krig
kan bjuda en angripare hårt motstånd.
Diet svenska försvarsproblemet kan dock icke betraklas
80 lll ett rent utrikes- oeh militärpoli liskt spörsmål. Ä ven dc
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samhällse konomiska o<.:h st a lsfinansiel la synpu n kt e rn a ll l ~l s \ c
tillmät as stor b e twlelse. Kosluadern a för ett sve nskt försya 1•
få r ick e utgöra en orimligt betunga nd e börda för l a n d e[~
m e dborgare. Beredning en ä r em ell e rlid övert yga d om a ll ett
godtagb a rt svenskt för~·.var bör kunna vidmakth å lla s m e d en
ekonomisk insats som ick e kan sägas överskrida e n r illl lig
a ndel av folkhush å llets resurs e r. Be redningen vill i d e l[ ~
~~a mm a nh a ng erinra o m d e l faldum a tt d e n r.ve nska fönw a r:.:b ördan rel a tivt sett redu<.:c r a ts unel e r sen a re å r o<.: h n l l vid
e n inte rnationell jämfö relse d e resurser som i v ~1r t la n d avd el as för militärn änd a m å l vis ar sig var n förllåll nndevi s begräns a d e. Be redninge n har sökt att i dtt stä llnin gs ta gan de
komma fram till en lösnin!! a v vår försvarsfr å Qa w m ä r en
syntes med rimliga llänsy't;stag and en till utt:Jk csp oli li~>k a .
1{1ili tära , sel m hällsekonomi~·.ka och s latsfinans iclla syn ]H l'' kle r. Dc principi ella riktlinjer som med utgå ngspunkt ll iirifrån enligt beredninge ns mening bör vara vägledand e vi<l
ulformning en av vårt för svelr vill bere dnin gen ange i de t
f ölj a nde.
1948 å rs riksdau uttalade som en allmän m ölsältni n g fiit·
del sve nska försv~ret att d et bord e utformas : -.å a tt et; angripare i del längsta hindrades att få felst fot p ö svensk m a rk
o<.:h att ingen del av la ndet behövde uppgivas utan segt m ots tå nd i olika former. Försvarsbe redningen vill und e r~.l r yJ.: n
d en principiell a vikten av denna m å lsä ttning så[.om en allmän riktpunkt vid utformning en av d e n sve nska krigsma kte n. Från så väl militära synpunkte r som psykologis ka f ra m~J å r d e nn a m å lsättning som b e tyd elsefull. B e redn i n ge~1
e rim·elr om att enligt dep a rtem en tsch ef ens förutbe rör d a dtre ktiv till ö verbefälha v aren d en 21 ma r s 1957 d ennes u t redning skull e grundas på den allm ~i nna förutsättni ng e n att
nå gon avgörande för ä ndring i den gällande, a v slutsm a kte rna å r 1948 fastställd a m å lsättningen för det mili tä ra fö rsY;Jr et icke ifrå ga,.a ltes.
Uppe nb a rt är a tt cH allmänt samban d rå d e r m ellan opera liv m å lsättn ing och för svarsresurs er. Må lsä ttningen k Hil
e mell e rtid enli g t be r edningens m ening ick e tolkel s p f1 <!_et
si:i t t et a t t d en u ta n vid a r e skulle kunna lä gga s till gr u n d for
e n ex a kt b estämning av fön:.v a rets stvrk a . Särskilt i tide r
av omorganis a ti on o'C h snabb tekni sk Öc h t ak tisk utv ed:Ji ng
ä r d et svå rt att nogg r a nt fastställa ifrå gavar and e s a m b a nd:
Vid bere dnin gen s öve rv ägand e n av ö ve rb efä lhav a rci:s
fö r slag av :) r 1957 och d e olika alle m a liv e n Adam, Be rtiL
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cesar o<.:h David lwr bere dningen ägnelt ingå ende studium
,'tt förhålland et mellan organis ation och kostnader å ena si dan och d e n operativa målsältnin gen för försvaret å d en
nnd r a. Sambande t mellan dessa faktor e r måste, även m ed
]Jeak tande av det nyss anförda , tillmätas en avgöra nde betydelse vid bedömning e n av fört·. varels utformning . Beredningen h ar kommit till den slutsalsen att e tt genomföra nde av
något av a lte mative n David, Cesar ell e r Bertil skulle lede1
till en sådan b egränsn ing av försvarets styrka som beredningen ick e a nser t·.ig kunnel förorda . Beträffand e övri ga
:.Jlternativ - öB 1957 och Adam - gäller dels a tt överbefä lh avaren framhåller att 1948 å 1·s måls ~ittning ick e helt kan
tillgodoses i hans förslag förrän mot slutet elV den period
som utredninge n omfattar, dels a H i a ltern a tiv Adalll d0
krigsförba n d m ed vilka krigsorgan i[.ationen skall reduceras
icke utoår om edelbart efler ett försvarsbe slut ulan först
succcsf.i'\'rt. Under de nä rmasle å re n blir d ä r för skillnaden
i den möjliga målsättnin gen mellan öve rb efälhavare ns förslag 1957 o<.:h allernativ Adam ganska ringa.
Beredninge n vill vidare framhålla att den tekniskel u tveckJingen särskilt beträ ffande atomvapen och robotar torde
komm a att inom n å gra å r påve rka vårt försvelr och dess utfo rmning i växande grad. Försv a rsberednin gen helr ick e tagit
ställning till alomvapen frå gan. Be 1·edningen har dock noga
stu dera t h ~inned förknippad e pro!Jlem. De tekni ska för u tsättni ngarna är såd a na alt ett visst uppskov med ställningslagandet i denna fr å ga synes kunna ske. Beredninge n bedömer som angeläget, med hänsyn till såväl försvardua fl som
försvarseko nomi, a tt den tekniska utvecklinge n inom försvaret, bl a inom robolomr å det, med all kraft fr ä mjas. Orgm1isa ti onen av arbetet p å robotområ d et bör va r a så utfornwd
a~t k raven på samordnin g mellan försvarets olikn delar o<.:h
pa effektivite t och snabbb et i utveckling~. arbetet säkerställe s.
Möjligheter na till köp av robotar utom'Ia nds bör följas m e d
~ t ö rsta uppmärksa mhet. Försvare ls forskningse lnstalt bör
erhåll a med el för att kunna bedriva forskning inom atomområd et och studera olika faktor e r som är av' belv delse för
atom vapnens ve rkningar samt för att ulveclda fö"r skvddel
n~ot atomvapen erfor<lerlig a metoder och utrustning. Forsk:~1.1~g och ~örsöl~ i1_10m ~lett~: onJL·~d e och inom rob o tomrftdet
01
ges hog pnonlel vtd fordelnmg av a nslag och personal.
tekniska utvecklinge n medför att ~~tridsmedlen efter
Den
1
tand blir mer invecklad e och dyrare. För att upprätthål la
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en viss försvar seff ekt måste därför kostna derna tillå tas sti"'\
n.ågot. år från å r. Det är .. emelle rtid a:v vikt ~H ~lenna s le~
rmg Icke går snabba re an d en allman na valstan dsl! h ·eck_
lingen efterso m detta skulle innebä ra att en ständig t ti li ta.
gande mängd männis kor och produk tionsre surser .avde la de~
för försvar sändam åL För att möjlig göra en success tv an ]H\Ssning efter den militär teknisk a utveck lin gen för all k u nna
upprät thålla försvar seffekt en anser beredn ingen att en a l'lia
stegrin g av anslags summa n under fjärde huvudt iteln !\led
2 1j2 procen t är erforde rlig. Det är vidare av avgöra n d e betydelse för möjlig heterna att vidmak thålla en viss försva rseffekt att det reell a innehå ll et i den försv arsorga n isat ion
so1n skall utveck la d en avsedd a effekte n icke efler han d beskäres genom att komp ensatio n icke erhålle s för autom at iska
k os tn a dsökni ngar i fonn av lönc- och prisste gringar .
Med beakta nde av nu anförd a synpun kter vill försva r" beredning en förorda att vårt militär a försvar und e r d e närm as te 3- 4 åren utform as och inrikta s i huvuds ak enligi al·
ternati v Adam . Kostn adsram en för försvar ets driftbu dge t bill·
i anslutn ing härtill b estämm as till 2.700 miljon er kron o r fiir
budget året 1958/59. En å rlig anslags stegrin g av 2 1/2 p r oeent
för teknisk utveck ling och härutö ver kompe nsation för löncoch prisste gringar förutsä ttes utgå från och med budge l}uc\
19'5 9/60.
Det förslag och d c fyra alterna tiv som överbe fälhaY a ren
framla gt h ar h elt naturli gt givits en ganska bestäm d organisatoris k form. Det är dock angeHi get att erinra om försl agens
k araktä r av riktlinj er. Man mås te räkna m ed att en he l del
förutsä ttninga r kan komma att ändras und er den ti d som
planer na omfatt ar. Försva rsbered ningen vill därför fr~n_u 
hålla att ett beslut att utform a försvar et i huvuds ak enhgt
alterna tiv Adam icke innebä r att man nu hinder sig fö r en
under lång tid fram åt låst försva rwrgan isation eller en avvägnin g i detalj. Beslute t innebä r att en allmän rild p nnkl
skapas för d et militär a planläg gnings arbete t, kof.tna dsm '.tssigt och med hänsyn till den samlad e försvar seffekt en i huvudsak byggd på alterna tiv Adam. En fast grundv al för I<t ngtidspla neringc n inom krigsm akten erhålle s .
När d et gäller frågan 01~1 avvägn ingen inom de~ föror~ ! ad~1
kostn adsram en mellan o l~ka slags fö~·sva~·sfunldioner llgge1
d et enligt försvar sbered magen s menmg 1 sakens natu r .at
den militär a uppfat tningen måste tillmät as väsentl ig vildDe tenden ser i stora drag och på lång sikt i avvägn ingen
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Ilielian olika försvar sfunkli oner , varåt överbe fälh a varen oc ll
uttryck i E".ina utredn ingar, anser beredn ingen i huvud~ak
böra godta~as. Vad marine n beträff ar ligger hä ri att ett visst
behov av .s.Jöfartsskydc~ kan beaktas . Beredn in gen utgår fd\ n
att det vid den prald1s ka utform ningen av försvar sorgan isatione n skall bliva möjlig t att up pnå en något högre ei'fekl
vid marine n än vad som bedöm ts i altcrn~1tiv Adam. Blanci
ann at är det därvid enligt beredn ingens mening angeläg et
att effekte n .vid kustart illeriet icke nedgår pil ctt\åd~nt si.i.Lt
att målsät tnmgcn för invasio nsförsv aret allvarli gt p å verkas.
D en kostna dsram för försvar et som beredn ingen förorda r
inn ebär, såsom närma re framgå r av överbe fälhava rens u tredning ar, att inskrän kninga r m å ste företag as i gälland e
krigs- och fredsor ganisat ion för samtlig a försvar sgrena r. Reduktion erna ä_r i vissa fall betyda nde. Dessa begrän sninga r
må ste genom föras trots a tt kostna derna för försvar et bestämm es till en nivå som är icke oväsentli11t högre än den
som un der senare år tillämp ats för fjärde h~vudhteln. Bakgrunde n härtill är den teknisk a utveck lingens fördyra nde
måslc
i~1verkan. Kravet p:_'l hög kvalite t p å våra stridsm edel
forsk
fierat
intensi
lt
e
för
tillgodo ses. Medel m åste avdelas
vapen.
nya
gäller
det
når
tele
lingsar
nings- och utveck
För att så långt möjlig t motver ka den ofrånko mliP·a för··
c~yring av försv'ä ret wn; belinga s av den teknisk a ~tveck·
lingen är det nödvän digt alt anpass a försvar sorgan isationen efter de föränd rade förhåll andena , att beskä r a kvantit eten för att kunna upprät thålla hög kv alitet. Detta gäller allo.
tre förs varsgr enarna och avser icke endast deras krigsor ganisat ion utan även fred sorgan isa tionen. Bered ningen~ vill
und erstryk a viklen av att fredsor ganisat ionen anpass as till
den minska de men kvalita tivt förstär kta krigsor ganisat ionen så alt en f.å s tor del av försvar sanslag en som möjlig t
k a1_1 avdel as till förmån för effektiv itctr:n i krigsor ganisatione n. Princip iellt ställnin w.taga ndc till de erforderli~a
begräns ningar na i fredsor ganisat ionen, in d r agning av för~and ,. koncen tration av utbildn ing etc., bör ske vid 19'58
ring
~rs. nksdag . Det blir vidare nödvän digt att fö re ~.lå änd
1 VIssa av statsm aktern a tidigar e fallade beslut ifråga om
Blat eri~lansk af.fni.ng och att i en del fall .avbest älla mat?rie l.
.eredmn gen vill 1 detta samma nhang ermra om den mmsklllng av uthåll igheten som överbe fä lhavare n av ekonom iska
skä~ nödgat>". fÖreslå i samtlig a anbefa llda utredn ingsalt crllah v. Försva rsb erednin gen är medve ten om dc svårigh eter
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av olika slag som komm e r <:ll vara fö r knippade m ed den
föreståend e omHiggnin gen av försvarsorg anisationen oc 11
materielpl a neringen, bland annal från a rbetsma rknad ssvnpu nk t. Begräm.nin garna är e mell ertid ofrån k omliga om k f.Js tnadsramen ~;ka ll kunn a hållas. Beredninge n vill d ~irför ) Ctona viklen av all omläggning en genomföre s ~·.na rast m öjli nt
så all man undvik er all arbeta med en försv urs organis a l ir~1
och en mat e rielanskaff ning so m är överdimen sionerad i fö rhållande till den förordade kos l nad~·. ramen .
De nedsk ä rnin gar av organisatio nen som ~ir nödvän diga
bör genomföra s på ell sådant säll all ulrymme för förb ött rin gar och mod e rniser ing snabbt skapac;. Samtidigt är de t
dock önskvärl att redukti onerna sker så att fört'.varskr a fte n
öven under omorgani~;ationsskedet htdles p [i högsta möj li~ a
nivå.
Beträffand e försvar ets kapitalbud gel vill beredninge n Ci'inra om de allvarliga efte rsläpn inga r som uppstått på gr un d
av den under en fö ljd av år starkt begräm.ade m edelstill de lningen. Enligt direktiven för överbefälh avarens utre dni n pm
skulle anslagen under kapitalbud gelen beräknas så att ti llgänglig m a teriel kund e effektiv t utn yttjas. InYeslering san dagen uör med andra ord avvägas m e d hänsyn till mat er ie lanslagen på driftbudge ten. öve rbefälhava rens efter d ess ~l
riktlinjer verkställda utredninga r Ilar geti vid handen a ll
man skulle behöva räkna med i gen omsnitt ungcf~ir en fö l'dubbling av investering sansl age n för försvaret för att uprnå och vidmaklh~llla e:1 bala ns m ellan driftbudge t och k apitalbudget. D etta visar med skärpa graden av eftersläpni ng
på investering c.sidan n~ir d ei gäller krigsmater ielens om kin dertagande i fortifikator iska anord ningar, förråd etc. Ä w u
med hi:insyn till de fö restt1 ende organisato r:ska förändri ng~
arna inom försvaret iir del nödvändig t med en ökning nY
investering sanslagen. Dd måste nämligen tillses att gen olllförandel av desf.a omorganis ationer som innebär lägre löpande kostn a der för fön;va ret, t ex koncentrat ion av utbi ldningen, icke hindras Dv brist p ~l m edel und e r kapitalb udge ten. Beredninge n vill därför understryk a vikten av al l
anslagen und er k apita lbudge ten efter hand ökas . Endast h ä rigenom skapas för u tsätt ningar för en r at ionell fredsorga n i~;ation och för a tt de siridsmede l som a nskaffas kan effe kt>, l
utnyttjas.
Försvarsbe redningen har under sil! arbete kunnat kon s tatera hurusom del inbördes beroendet mellan försvarets oli kn

delar blir alHmer ulpr~igh t p {l grund av e ll framtida krius
total a k araktbir och genom att för;warssvs t c men blir allt in ~,.
invecklade i tekniskt hänseen de. Detta ;1ktua lisernr krav p .o1
en m era enhetlig ledning såv~il inom del militära försvar e t
som av d e t lolala förs\'[~ret. Bere dningen vill framhålla angelägenhete n uv. alt m~jligl.JCterna t.ill en ökad samo rdning
hänseenden prö vas
0 ch m e ~'a enhctl1g lednmg 1 nu ang1vnn
i läm pligt sammanha ng.
Försvarsbe redningeD vill slutligen eri nra om a ll 1!!51 8 r:;
riksdag avgivil en ~~. krivelse till Kungl. Maj :t (nr 3G2) i anledning av v.äckla motioner om inrättande Pv ett organ m ed
parla ment ansk anknytning för kontinuerli ga överläggni ngar
i för~varsfrågoma. statsutskot tet, vars utlåtand e go~fkän~les
av nksdagen , uttal a de bl a att utskottet var ense med motion ärerna om önskvärdh eten av atl den utförligare och i
förh å llan.de till den vanliga riksdagsbe handlingen tidigare
infonnatlo nen för le damöter av 1·ilu~ dagen i vikliga försvarsfrå gor, som åsyftades i motionerna , komm e till stånd. Utskottet var dock av d en meningen alt det knappast kunde
ans es påkallat att för vinnande av d e t avsedda syftet tillskap a etl permanenl organ utan ansåg lämpligare alt man
pröv ade sig fram genom av regeringen eller fÖrsvar~mini:o
tern und er hand anordnade överläggni ngar eller samråd.
BeredniJ?g en vill under erinran om riksdagens ifrågavarand e sknvelse ull:.da önskemåle t att i skrivelsen berörda
spörsm ål måtte tagas under övervägand e.

Kun gl. Försuarsde pa rtemr'nlels skrivelse
den 2112 1958.
Sed an Hl55 års fön:.varsbe redning i skrivelse d en 18 febru a ri 1958 redovisat silt up]1drag, kommer inom försvarsdeparte mentet att utarbetas proposition ti ll riksda!!en angående vissa or15ani sa lions- och anslagsfråg or rörar;~le försvaret. Proposi tro ne n är avsedd all ai~mäl~1 :o. i konselj dc;!
14 lllars Hl58.
~rop m;itionen ko: n ~ner i allt v~iscntligt att grundas på dl'
lH'H~cl per, so m angnnts i försvarsbe redningens hä rvid i avs!n·Ift fog ad e skrivelse. Koslnadsra men för fjärde huvudi,l:eln i.it· för budgeHit·e t 195~ 159· be~tä md till 2.700 miljon er
'-1 0no!'. Detta belopp sk a ll Inkludera ber~iknade kostnader
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på grund av pris- och löncstegrin gar, som alltså ej få föea 11 _
leda äskanden om anslag på tilläggsstat . Försvarsgr enarnas
totala anslagsram ar skola vara : armen 987, marinen 420 o·~ l,
flygvapnet 1.103 miljoner kronor. Det belopp ~)å 70 m.~ljone r
kronor, som i d en preliminär a anslagsförd elnmgen hanförts
till anslaget till anskaffnin g av flygmateri el m m utöv er 680
miljoner ~kronor, kommer i sin helhet a tt ställas till Kungl.
.
.
Maj :ts disposition .
För den fortsatta organi~;ationsu t veckling en skola 1 alte rnativ Adam angivna riktlinjer så långt möjligt tillämpas. F i";1·
att bereda utrvmme för någon ökning av marinens kostnads.
ram. bör do c]~ för dc närmm~te åren en viss minsknin g av
kostnadsra marna vid a rmen och flygvapnet förutsättas.
Organisati onsarbetet vid m arinen bör inriktas efter en
kostnadsra m, som för 1958/59 enligt ovan bestämts till !20
miljoner kronor och för 1959/60 till en ungefärlig nivl'1 av
.JOO milj on er kronor. För budgetåret 1960/61 bör den ungefärliga iwstnadsra men bestämmas sedan chefen för m arinen
efter nu pågående utredninga r framlagt ny plan för de n
framtida inriktninge n av marinens materielan skaffning·.
Jaa får härmed anmoda Eder aH till Kungl. Maj :t för e dt>n
1 ma~·s 195R genom överbefälh a varen avgiva följande försln~
n1 n1.
l) Underlag för ändringar, i den mån sådana bed ~mas
erforderlia a i förhålland e till vederböran de förvaltnmg smyrHlighet e;.s äskanden !~r bt~dgetåret . 1.9?815~, såvitt angå r
i årets statsverksp roposri.wn Icke def1111hvt aska de anslag
...
. ..
under driftbudge ten.
Anslagen skola angiva~. i del beräknade medelpnsl aget fo ''
.
.
..
..
budgetåret 1958/59.
2) Förslag till åtgärder och bestammel. ser for nunsknmg
av antalet värnpliktig a i första tjänstgörm g under budge tåret 1958 '59.
3) Principförs lag Lill förbandsindragninga~·, s~mun ansla gningar och centraliser ing inom fredsorgam satwnen samt11
preliminär a tidsplaner härför. Be rörda förband, skolor m 1
. .
.
skola namnelige n angivas
Ll) Förslag till långsiktspl aner för matenelan skaffning
för armen och flygvapnet . Plancma bör utformas såso]ll
»rullande» , d v ~. varje år förlängas med elt år. Kostnadsramen för varje plan skall fördelas på årskvoter.
Avsikten är att planerna årligen skola om räknas med
hänsyn till förändring arna i prislägeL

skrivelser av enahanda lydelse avlåtas till chefen för arj]len och ch?fen för flyg vapnet, varjämte avskrift av förstnämnd a sknvelsc tillställas äverbcfälh avaren .
Stockholm den 21 februari 1958.

SVEN

A~DEHSSON .

Olle Karleby.

Meddeland e från Chefen för Marinen till
underlydan de personal.
CFD :s elirekliv rörande planläggni ngs- och budgetå r et h a r
idag utfärdats.
Ifråga om marinen heter det bl a: »Propositio nen kommer
i allt väsentligt att grundas på de principer, som angivits i
förs vanberedn ingens härvid i avskrift fogade skrivelse.
Kostn a d sramen för fjärde huvudtitel n är för budgetåret
1958/59 bef:,tämd till 2.700 miljoner kronor. D etta belopp skall
inkludera beräknade kostnader p å grund av pris- och lönesteg~·ingar , som alltså ej få föranleda äskanden om anslag
på tilläggsstat . Försvarsgr enarnas total a anslagsram ar skola
vara: arm en 987, marinen 420 och flygvapnet 1.103 miljoner
kronor. Det belopp på 70 miljoner, som i den preliminär a
ansl agsfördeln ingen hänförts till anslaget till anskaffnin g
av fly gmateriel m m utöYer 680 miljoner kronor, kommer
i sin h elhet alt ställas till Kungl. Maj :ts disposition . För den
forts atta organisatio nsutvecklin gen skola i alternativ Adam
angivna riktlinjer så lå ngt möjligt tillämpas. För att bereda
utrymme för någon ökning av marinens kostnadsra m bör
dock för de närma~.te åren en viss minskning av kostnadsram arna vid armen o<.:h flygvapnet föruts:lHas .
Organisatio ns a rbetel vid marinen bör inriktas efter en
kostn adsram, som för 1958159 enligt ovan bestämts till 420
miljoner kronor och för 1959/60 till en ungefärlig nivå av
4.?0 .milj oner kronor. För budgetåret 1960/61 bör den ungefarli ga kostnadsra men bestämmas sedan chefen för marinen
efter nu pågående ut redningar framlagt n y plan för den
fran:tida inriktninge n av m a rinens materialan skaffning» .
l· Dan~1e~l l~ar fråga.~1 om marinens framtida orga1~isati~n
\.Omm1t 1n 1 ett avgorande skede, Det arbete som förestar
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marin ens ledning i olika instanser är av stiirsla bety de lse
Del kommer att öva inflytande lå n g tid framåL Må let skali
vara alt inom de givna fö r ut sätt nin garna skapa effekt iv ast
möjliga förband m ed en p e rso n a l, ~.o m m[t s le ha m ycket hi;.,
standard. För att n å de lta m ål måste b cl..: lagl igi.vis smä ,-1.:
samma inrep}) göras i d e l beslående.
Traditionsril"a och m ed mångårig mö da uppbyggd a ot·ganisalion~enheter m [tsic lä ggas n e d clicr avsev~i rl krym pas.
Detsamma gäller delar av p[1gåcn d c mate!·iclanskaHnin g. \'i
m ås te ~;träva efter all molvägu dessa indragningar gcno 1n
högre kv a lite t och mod e rn a re materiel.
Jaa föruts~ilter alt alla so m k o mm e r att d eltaga i d et tor eståe!~'d c omdaningsarbe tel m ed Yidsynthet och~ en ergi ];,om mer atl arbeta efter d essa linj er.
Vad materielen b e träffa r bedömer j ag alt pågående o t h
be viljade ersättningsbyggnader av ub nta r, t o rp e db ~1 tar o elt
min svepa r·e skall kunna f o rtgå plan enligt- Ut ry mm e b erä knas efter hand kunna b e re d as för bygga nd e av sfH iann Ho tlenheter av olika slag, som i framtide:1 skoln c rs~itl a d~;
typer, vilka icke längre bli för emå l för ersätlningsbyggna d
I marinledningen pågå r f.c d an ett å r tillbaka arbe te p~'\ u ·
framtida flottplan, som j ag b e rä knar färdiq, i slutet av HJ:Jq.
P å motsvarande sätt kommer för ändrin gar att äga ru m
ifråga om kustartilleri ets m ate ri el. Ny daning ä r vi llkor !ör
att modernitet skall kunna hå llas hög. Hob otva p net prio riteras. En vapenplan för kus la rlillcricl kommer ::~t l fä rd ig,-; Uillas under innevarande år.
M(ed hänsyn till d el ökade krav e L p å största möjli ga _ yrkesski cklighet har j ag icke a nl edning all ricikn a m ed nag ra
näm nv~"i. rdu förändringar i pcn·.onalslaterna. Däremot k 01.1 lm e r antalet värnpliktiga vid mnrinen nlt icke ov~i :>en llJ g t
min skas.
Med utgångspunkt frön ovanslöende allm~nna 1·i Uli nje r
be dömer jag det vara möjligt a ll utvcdda nHlrmcn så all de n
skall ku nna verksamt bidraga till riksförsv a ret inom en up pgiftsra m som är avsev~i rl mindre än den nuvarnnd e.
Della m cd del3ncle skall sn arast dclgivr;,s underlyda n de
pe rsonal.

Årsbe rättelse 1957 i vetenskapsgrenen
sjökri gskonst och sjökrigshistoria
Av ledamoten

1.

BERTIL LARSSON .

Moderna sjöstridskm/tema som politiskt
påtryckningsmedel.

Und e r d c senaste åren ha r del - kanske tydligare än n3()onsin tid igare - framgått atl ~·. torm a kte rnas ru stade sj ö~tridskraftcr har blivit ett framträd an de p olitiskt påtrycknin gsmed el och betydelsefulla br icko r i det ka ll a krige t:;
rä vspel. Ett bl a nd många exempel h ä rpi'l ö r d en amerikanslw
6. fl oHan i Me d elh avet Dess närvaro dä r to rde ej vara m oti verad e nbad av militära b eredskapsskäl. Utan :.narare har
den ansetts nödvändig inom d etta område som et t på tryckningsmed el p å Sovjet oc:h a rabsta te m a . De t är lätt att k onstatera h u r d en G. flottans :>!yrk a h a r varierat med ~'.pänningen
i Främre Ori en ten. Också av fl o tt ElDs tillfä lliga gruppering
har m an kunn at utläsa förändringnm<~ i det politiska spelels
kraftlinj er.
Det är ingen nyhet att sjös trid skrafte r, från enstaka fartyr~
till h ela esk ad ra r, utnyttjas som politiskt p{ltryckningsm ed eL
Sådana met od er kan S]Jåras lång t tillbaka i tiden. Me n d et
är den senas te lidens v~~pe nl ekniska utveckling som kunnat
ge mod e rn t sammamatta sj östridskrafte r ökad be ty dclf.c
som politi skt p å tryckningsmedeL Fråms l är det hangarfnrtygens möjli ghete r aH n u mer8 m edfö r a a tombombpl an sam t
alla större farlyW; möjlighet att u tr ustas med robotvapen
llled stor skottvidd smn me dföd den na omvälvning. Tidigare
~ar det själ vfallet möjligt att und e r kri~~11erioder utn yt t.i u
orlogsfa rl yg :wn 1 verksamma p:'\ tryckningsmedeL Men d et ör
klar t a lt d e nna p å tryckni ng bara ];,undc bli av begränsad
omfattning b:'\de lokall och verkn in gsmässigt. Det var i huv.udsak bara respeklen för fartygsar till erie t elle r möjli gen
for den l andslianin.Q}>stvrk a so m ku nde sättas i land som
kunde v e rk a polllisl~ ·l {Jterh{dlande p:"t dc sty r and e och uppmuntr a nd e p il dc tand !'män som möjligen kunde vi stas p:)
ot·ten i fråg a .
Nu är l äget elt h el t annnt. En hangarfartygs~. lyrka k an
lll ed sina flyg fö rb and oc h robotar nå fram till vitala omd\-
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den av de allra flesta stater. Ingår dessutom atombomhet
i hangarfartygsstyrkans arsenal, k~n den med s~n. nä1:var 0
på ett avrrörande sätt påverka regcrmg och folkopmwn Inot n
en hel n~tion. Den kan påverka pågående undcrhandli nga 1•
och ett ullimatum med kort .varscl, som utdela~. inom r iil'khåll för en med atomflyg utrustad sjöstyrka, får därigenont
en avsevärd tyngd. Förödande slag kan utdd as m:der lopne t
av nåora timmar. Man kan invända all hangarfartygen i.\1·
sårba1:"a för anfall frön luften och för grodmansanfalL D<: t
är emellertid att märka att ett sådant a nfall mot en sjöstyrka
under fred skulle innebära ett krig~utbrott och måste dö rf ör
i de flesta situationer betraktas som relativt osannolikt. Dcs-;utom är det värt att belänka att den n ation, som detachera r
en hangarfartygsstyrka med atombo1~1bflyg ombor~l för_ a ll
ge eftertryck åt sin politik inorn. et~. vJss_t onu·~tde, v1sserllg~n
kan riskera att i en oväntad kngsoppmng bh av med dcl1 a
förband. Men å andra sidan är del uppcnbarl att förl uslen
av ett hangarfartyg är föga k ännbar jämfört med de skad or
som sj östyrkans atombombförb and kan åstadkomma.
Det är alltså ingen tvekan om alt modcrnl ~1trustad c oel1
sanmwnsalta sjöstridskrafter, -- d v s ban~~rfa~·tygsst;v rkor
med alombombflyg, trots allt tnl om att SJOStrH.lskraflern a
i fortsättningen skulle få spela en mera undcror<I~1~ d ro~l ,
måste tillmätas en avsevärt ökad betydelse som polltlskl patryckningsinedel. Om dc ryska P}1 nsarförba~1dcn med_ sin
höga beredskap och slagkraft h<:.llcr satelh!s~at~_:na ..1 ?\t
mycket besvärande strupgre?p, kan?~bart ocksa !o!· na rli ~
gande delar av Västeuropa, ar det for hcr~·~rna 1 hrem l_ U J
bister tankeställare att Natos hangar fartygsforband med J,_o tl
varsel kan utdela förödande slag mot vitala delar a~ Sov.Jc l•;
territorium , om det vnmJdiga beslutet om ett alomkng sku lle
fattas.
Den västtyska j'lottans lm se r i n. g s pro bl e m.
Den västtyska flotlans sammansättning, med tonvikten ph
j agare, fregatter och mot?rtorpedbåtar, bar yLan tvel~ an .t il l~
kommit efter ingående overvaganden betraffande mfl~ tel
serna från atomåld erns flyg- och robotkrigförin g inom en
extremt trång sjökrigsskådcplnts. Den västtyska flottan s hw
vuduppgift är väl t~h~~instone i et_~ beg:,~~~1clseskede. a!~~{elr~
klar: att medverka 1 forsvaret av ostcrS.JOlDloppen, fat va ttei
som alla interkontinen tala robalar till trots alltjämt är h o~
~tldu elh~ för båda stormaktsblocken. För Sovjet måste de l
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,,ara e tt hYsintresse. att ;id . en kraftsamlingsriktning mot
Väs teu ropa kor_mna 1 bes1tlnmg av i varje fall de danska
öarn a och dänfrå n säkerställa dels att dc egna sjöslricls1,rafterna får fritt tillträde till Nordsjön dels ~tt Natos sjöstridsk ra_fter l~ålls _utanför Östersjön. Ur Natos synpunkt ·i:ir
det ett hka v1Lnll mtresse att hålla Sovjet bor ta fr å n deltn.
0 nn·åd e.
Att d en framväxande vä!".llyska flottan redan blivit en naqcl
i ögat på Sov.jets högsta krigsledning, framgå r av det mä~·k
Jiga förslag tlll n eu tralisering av ö s tersji)n som på sen are
tid la gts fram sannolikt närmast avsett som ett led i nerYkrige t mot dc skandinavi~J'"a länderna.
Skär skådar_ man . d_et b asom råde som dc tyska sjöstridskrafterna enligt officiella uppgifter skulle bli hänvis a de till .
kan m an emellel'lid inte undgå att bli betänksam.
Baseringens tyngdpunkt skulle komma att ligaa i Östersjön. D1et innebär alltså aH bara Kielbukten ö.;.~" kvar som
bascringsområdc. Det är en kuststräcka som inte är längrC'
än skå n ekus ten från Falsterbo till Simri~hamn och som ~1i 
litärgeografiskt knappast är intressantare. Enda skillnaden
är väl de tre djupa vikarna till Ki el, Eckernfördc och Flensburg. I flygminkrigets tid är ju sådana farvatten ej enbart
till fördel.
Från mittpunklen av det västtyska basområdet (Kiel) i1r
det inte 10 mil till gräm.en till den ryska zonen av Tyskland,
där för närvarande mer än 20 ryska divisioner, varav huvudd elen pansardivisioner, står utgångsgrupperade fu llt a:lfallsberedda. Enbart denna styrka är slörre än de samlade
~atos lyrkorna i Yästlysldand. Sedan de 10 väsllyska diviSlOn~rna vunnit tillräcklig stadga för att kunna räknas som
en..~lllg~ng i . krig~organisatif~nen, kommer visserligen en viss
Ut] a m~ung till stand. Men f aldum kvarslt11·: en rysk blixtoffensiv med pausarförband från nuvarande zongränsen till
Elbemynningen kan inte stoppas tidigare än vid ~Elbc. Ä ven
o~n d en ryska anfallskraften i ett blixtanfall in te räcker
langrc än alt den mol norr sannolikt avböjande anfallsspetsen _stoppas någonstans i Sönderjylland, har dock anfallet
sl~g~.~ u t den väsHyska flottans baser vid ö~.tersjön och Jjll
P(a.. kopet skaffat de ryska förhanden Elhc son1 skydd i fronten
for det fall all del skulle visa sig lämpligt aH inte föra
~nfal~et vidare just på det avsnittet). Med .!'"änne<~ om om
l?n 1yska anfallstakten under det andra varldsknget hccol11s en sådan operation kunna vara avslutad inom c1; vecka
l2
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till högst fjorton dagar. Henl lantstrategisl~t ä r alllså elen
västtyska baseringen allt annat än av~1~1dsvard_.
Betraktar man basproblemet ur SJostrategisk synp unkt
blir inte resu ltatet stort gynnsammare. Om de tyska fö,._
banden skall stöta ut för 'operationer i östenjön •. måste de
vid varje utlöpande och .vid .varje inl?.pand~ def}le1:~ fö rbi
en mer än 15 mil lång fientlig kust~tr~.cka tll~ pa l~op e_t p:\
avstånd som knappast kan pressas hll over 3 a ~ mll, VIlk et
innebär att dessa tre timmar långa löpor går helt mom r ad ar.
räckvidd för den ryska marina ~.paningen. Härtill ~wmmer
alt varje företag måste pressa si~ förb ~. ~ugen, enh~t ~~ ll P
gift en av Sovjets starkaste manna stod] epunk ler l sod ra
Östersjön. Varje framstöt _och var~e åter gång kan alltså
ri skera anfall av de synnerltgen talnka ryska motort_orpedbåtsförbanden stödda i varje fall av robotförband 1 la nd.
Även om de tyska förbanden i full u~str äclu~ing kan _u!n yttja
danska farvatten för sina förflyttnmgar till och fra n det
egentliga operalionsområ~l?t, bli~·. läge.t j ust_ inte gynn samnwr e, eftersom Riigenpos1t10nen aven 1 det fa llet har ett utomordentligt väl flankerande läge.
Man kan' alltså säga att en av föru tsättningarna för fr amgång i sjökriget, överraskande uppträdande, under inga fö:·h å llanden går att skapa med det bas~mrå~e som .. ~ l~ r <!Pn
västtyska flottan till buds. Deosst~lon~ f1!lns .. mg a .moJ hghe te1·
till hugg i flanken. Anfal~e1: far 1 p1:_m c1p .~atta~: -~n parallellt
merl de sovjetiska kraftlm.Jerna i sodra ostersJon.
Läaaer man dessu tom till flyg- och robotläget, finner m an
all d~t totala läget ter sig ännu ofördelaktigare för den yii sttyska marinen. I den mån flygspaning överh~1vudtaget behöver sättas in för att komplettera den manna rad arspaningen från land, är det inga vidlyftiga operatio~:er som er·.
fordras för att hålla Östersjön väster om Hugen u nde l
fortlöpande kontroll. Insats av a tt acl_d örband kan ske me d
mycket kort varsel dygnet runt och t1ll och med under k ~n
linuerlig attackstridsledning från land, om det skulle v1sa
sig erforderligt. Till sist ligger hela basområ~l et vid Kie~b ul;
ten inom räckhåll för de ryska robotbatterierna på R ugen.
Är vädret eller luftkrigsläget ogynnsamt för en rysk fl ygbekämpning av dc ~ästlyska basern~, kan allts~ en ~-ortlöp an(l
de robotbekämpnmg av baserna aga rum, vilket aven me
inte alltför avancerad robotmateriel och till och med u l~11,
insats av atomrobotar kan bli utomordentligt besvärand e foJ
verksamheten i baserna.

fl en t _mili tä_l_'geograf.isk t betrakta t ter sig det väs Ityska basläget l1ka ~-forde! ~kllgt som d~t ryska .På. sin tirl var, d ii
dell rys l~_a o~ters.Jof.lottan var 11~klamd 1 Fmska viken och
nd1ste .. s to ta __fram J::mgs den ~~ll_1ska k_usten vid operationer
JlOt sodra Of'.lers]on. Den nulltartek mska utvecklingen har
~meller ti d m edfört, att den västtyska baseringen i dag ter
sig avsevärt ogynnsammare än den ~låtid_a ryska.
Mot dett a resonemang kan man giVetvis anföra att den
ryska stödjep~mklen på Hugen - och för övrigt de ryslw
positi onern~ lang~. h~~a. söd~·a östersjök!lsten har ett my cket utsatt lage och folJaktllgen kan slas ut genom ett koncentrerat atombombanfall i spelöppningen. I och för sio i:ir
detta r iktigt. Men det är i alla fall ingen h:"tl!bar tes. Det är
inte alls säkert att Sovjet i början av en konflikt sätter i gån11,
ett atomkrig. Sovjets resurser i f'råga om konventionell ~
stridsm edel ~r. stora och sovje tl edningen kan mycket väl
finna det politiskt klokast att först undvil.;:a insats av massförs tör e l~.evapnen.

Det är av liknande orsaker inte alls säkert att Väst tar
initiativet till ett oinskränkt atomkrig för att säkra den västlyska fl ottans basområde i Östersjön. Dess läge måste anses
vara y tterligt labilt. En sådan gruppering vore motiverad
enbart som en led i en rent offensiv planläggning av en i
alla avseenden, således också lants lrategiskt, överlägsen pa r t.
Eller som ett led i en spekulation i sovjetrvskt sammanbrott
i Tyskl and dikterat av politiska skäl.
·
.Det är emellertid ofrånkomligt att den som deltager i övervaganden rörande sjöstrategin i Östersjön måste komma a ll
!<asta sina blickar på Blekinge skärgård, det enda område
l södra Östersjön där lätt~ sjöstridskrafter av upp till jagare~
storlek kan få en basermg med möjligheter till maskerin~
oc~1 dessutom ett naturligt nautiskt skydd. Blekingebaseli
1
llast~ trots vissa brister i övrigt t e sig gynnsam dels enär
~~e~~ h gger flankerande i förhållande till de ryska operations.lnJerna längs Östersjöns sydkust dels enär den i varje fall
1
utgå ngsläget ligger undandragen fientlig insyn. Den med~~{ e~1 förh å llandev_is spridd gn~pperin_g, o!n hela m.nrådets
. a 1 e~.urser utnytl]as. Och tenangen ar s~ulan att fotospa~!fg och under alla förhållanden nattlig radarspaning kan
s]~ seled ~s ge_nom lämpl_~g ?astalz~ik ocl~. tillräcl~lig insats av
b en anl~ggmngar. Det ar mgen overclrJft att pastå att detta
ilasomra(ll;! framstår som åtråvärt för Nalos östersjökomlando. Omvänt måf'.e det vara ett stort intresse för elen ryska
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Det n ~: a i den sista tidens vapentekn isk a ulYeckling är förti tom karnvapnen s förödande effekt den interkontinentala
roboten m~.c~ ~tomlad~lning. Och slutligen de styrstystem som
oÖl' det mo]llgt att nkta roboteld mot varje mål vars läne
~.o ~grant ..geod~.liskt bestämt .och känt för den skjulancle.
Fol] dcn harav ar att alla stnd~.medel och annat som är
ödv~n(!igt för krigförinpen och som ej går att n;tta eller
hei11~Igh all.~ helt, kan atkommas med robotvapen redan
j kn get~ fors.~a rond. Och med en sådan vapenverkan att
man m as t ~ rakna med stora förluster. I ett land som vårt
kan m an mte anta a~t en försvarsanläggning av någon betydels~ h elt kan hemlighålla!'.. Den läcker ut dels under prod els under byggnadstiden. Och skulle det mot
jektenngen,
3. Fast upps.tälll eller rörligt i atomåldern'!
all f.örm.?dan gå att hemlighålla dess karaktär tills den är
Varje gån.g ett nytt för~törelsemedel h~~· .sett d agen ~ lj us,
fär:d l~, lacker (.l en ~1l sedan den har börja t a nvänd as. Efter·har mänskligheten sett s1g om efter mo]hgheterna lill en kngs!lr en har .JU v1d allt för många tillfällen visat, hur vä varaktig fred, en fred fri från fruktan för krigets förö ddser.
sentli ga hemligbeler röjs genom försumlighet lö~~ mvnlhet
Så var det när eldvapnen togs i allmänt bruk. Så bl ev det
eller öppet förr äderi. De mil i lära .. och poli~iär~ myn(lighefast med större skärpa då gaskrigets spöke för tillfället var
~ern as_ re.surs e r och bef?genheter. ar helt otillräckliga. Och
det mest skrämmande. Och ropen efter fred bar blivit ivri1 a~v agnmgen mellan fonvarels miressen å ena sidan oc1'
gare och högljuddare för varje nytt vapen. Det andr:a v~irl ds
tunst- ocl~ ~~:dra. profitinlresE:.en å den andra är det alltför
krigets flygarmador förde med s!na brand- och nn?.bomber ~fta d c nuhtar a mlressena som får stryka på foten. l\'är det
in kriget i alla mänskligbetens hllflyklsorler som for nt an- till och m ed .g~~: så .långt, alt höga civila myndigheter molsetts s<kyddade. Krigels meningslöshet kom att ~.tå ~~l art fö1: verka r. de nuhtara mtressena och inte ens drar sig fö r all
alla d em som ställeles öga mot öga med massforstare Isen 1 O~fenth gen i tal och skrift förlöjliga militärens ansträiW.
Europas städer.
nill~ar alt främja !::.ekretessen kring försvaret, är det lii. tt
När så till allt dclla läggs atom- och robotvapen, so m till- alt ~!1s e att. någ(!n snar f}lrbättring ~n~e är att vänla på det
sammans representerar ögonblieldig massförstörel~.e till p& omracl et. Det maste alltsa vara reallsllsld att räkna med att
köpet utan förvaming, är det fullt naturligt alt den hink ai?- alla våra anläggningar av någon betydelse är kända tillläaet
de människan frågar vart det bär hän och ängsligt ser sig ell:r k omme1:. att bl~ ..det g~nc?m försorg av en hugad an~· iom efter utvägar, efter vägar till fred och samförstånd. ,
pares underrattelsetJanst livhot underslödd av förblinchde
M'en när man så ~.er rävspelet och undanmanövrerna vHI llledlöpare från vårt ecret lmuf
freclskonferenserna och FN :s maktlöshet då rlet v erkligen
"'
o
i beräkningen all alla de"S'l h·iosockså ta med
. Man maste
gäller han~~ling, är .. det r ä t t förlåtligt om -~n an ~:~ois~~.r~s~~~ ~~~tig~ mål .noggrant kla.rläg~s och graderas efter ~~i:1 betyom en an vandbar vag mot freden. Och det ar od. sa f01 s l~l 1
ato~e l en ~~ven. a~lfalls.~Itu~twn. D;et är givet alt en sådan
Iigt om man kommer .til~ den uppfattn~~gen, ~~t. det f ör .11~ ;; .· nrob otoffensrv mle satts m utan en m ycket noggrann sov.
.
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fig till och 1;1ed för han ddr ivn a ford et vid plan lägg ni ng aY
amh
bli alt man tvin gas till å terh ålls
.
eter
enh
iga
rörl
.s':~u ·lösl opro ulem . _Fa~~
Pl;: wlä gga ren släl ls h~ir infö r etl
ell , mas tc han r~dd l <•
lmJ
a
elle r rörl igt? Väl jer han den fast
a eldk raft en m r~111
tung
den
ier,
med att han s rob olba tter
r
~i r kän da till sitt lä ge oto
fram tid em. sjöo pcra tion som råde n, förs ta salv a. Han ma stc
fien den red an inn an de skju tit sin
erie rna ~--an utsä ttas för
ock så gör a kla rt för sig o alt batt
elle r slas ut so m e_tt led
så dan rob otel d att dc hall s ned t kus tför s var. Väl Jer hall
an< Jrip aren s upp mju k ning av vår
ta med i ber äkn ing en at_~ en ~t..l~
de~ rörl iga linj en, får han
kan kom ma att av enl }~.·:
män atom offe nsiv mot vår t land
öran de ögo nbli cke t. D?t al
rörl ighe ten kan ske just i d et avg
er ome n det 1~1åste go ra~~
ligg
före
ett van skli gt avg öran de som
halla~ atl vag~ram l:o •:i
Det kan i dett a sam.~nanhang fram som hks om__ man ga. an
ligh eten i atom ålde rn_ ar ett pro blem lJe Ia sam l1a Il e t . D n nYn
ra- inte bar a ber ör kng sma ktcn utan

el;

mod erni sera s, mås te atom vä ga r plan e ras elle r gam la väg ar
plan eran de, som ju arb etar
krig et }tMlm; . i u!i!1:_1el av de_ våg
r. Fra mko mli ghe len må 5 te
i sam rad med nnll~ara myn (hg hete
t traf ikte kni ska sk~il elle r
bli en helt ann an mle bar a av ren
folk häls an. Hed an nu fri av skä~ som sam man hän ger med
a väg byg gen a avs evä rd del
lägges ~ sam ba!H!. med ~le mod ern arn a: d e bre da ban kett erav terr ang en pa oms e s idor om väg
fö!· att en rim lig sikt ska l l
na ~ch d e röjn ing ar ~;om erfo~·.dras
t mas tc resa kra v på änn u
erhalla~ .. I?,et r:10d~rna ~amhallcav
riks - och läns huv udv äoa r
stör re fnl a ggm ng 1 varJ e fall
i fred f:'\ r komplette~as
sam t .iä.~·nväg_a r. Det som in te görs
med sam häll ets defi niti va
i ett ska rpt lage elle r i sam ban d und vik er ju väg arna tätnn
oms täll ning til~ kr!g sfol . Red an
nde bloc keri nga r är stor
beby gge lsen , dar nsk cn för omf atta
nhä nga nde sko gso mrå der;
o~h där vägarn.~t. t5år gen om sm~ una
en såd an röjn ing atll ängbor det var~ moJh_gt att ger~omföra ras. Ato mkr iget krä ver
t:e bloc ken nga r· mle beh ove r befa helt ann an mas kine ll
en
aven av del mod ern a sa mhä llet
avs er väa mas kine r.
vad
i
de
aran
nuv
den
än
ap
dsk
bere
i morgo~ av ford on för
mer
än
Vid .a.n~k aff:_Iing i dag och
n ock så för civi lför sva ret
det null la ra fors vare t och förr este ann at än terr äng gåe nde
ffa
är d et ing_en men inB' med alt ska
åsta dko ms und e r ope for~lon. Har . kan erm ras om vad som
de att ska pa fram kom ligh e t
~:.~ tlOnern a 1 _Kor ea, d.<~ det gäll
terr äng fon lon .
ens
and
for de ame nk a nsk a forb
en hel del kan gör as fö1·
S~nmJ<mfEJ.tlnin w·.vis kan säg as alt
eten till förm ån för c'tt
ligh
kom
a~t ?ka terr ang - och väg fram
iga rob otfö rban den . Meda.1
ro_rh gt upp träd and e med de vikt
a åt en robo t- elle r atom da rem ot kna ppa st någ ol är att gör
et fast upp stäl lda roh othåll
och
bom b~ekämpning av. helt mJ<
gen om en terr äng inve nteh_atte~·ICr. Met ode n bhr k a cenaH~tpp
fattning om var det är
nng 1 grov ~ dra g _skaffa si~
i en berg befä stni ng
fast
sig
l_a
a~so lut ofn1nko~nli~t a lt sl_a_lJllgt att upp träd a rörl igt. De rörv~ r. det k a n ned on} aso1ll?. kom plet tera de fast a och förIga fmb and cn ka n pa sa salt
Taskning, någ ot som i nuti da
~:-'.~r a.~·e!1 fåt· :nöjligh ~_t ti!_l ö~etarc
och tvv ärr i rege l är fört!Ig
'll& fonn g bllr allt nod van
'
·
ten.
par
behalJ et den anf alla nde
alm _uv apn cn har föra nlet t
l1 r. d?n l}v~iga _disl~ussion som mit . Man har i en del fall
~1 olik a asik lsnk tmn gar fram kom att rörl ighe ten i atom ålså lång t ifrå ga om pes sim ism
atts . Det hm~ tala ts om tota l r~rn helt och _hållet har ifrå gas
er stop p för stra tegi ska
orst ord a lraf Jldm utp unk tcr som sätt
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a tombon1•
'o" ·fly ttning· om skogsområden som a v ·]•'
ll .
l
.. .
•
reservers f 1
ber gjorts ti ll förhuggningar, _dar m te ens. c eno ens...! ~ c sotta s 1·g f 1·am Om. v1 hemfaller till sadana I csone.
ll a f'IeiH le1·
o
.
<-l a t en l.....an vcl·et
cventue
för · · . .. vara
vunnet
f 11 . · ·
1 l
1nang, ar 111 .; ...
Om vi misströstar om att kunna 1:ora os~ oc 1 1em a .e1 l!][
ett stelt försvarssystem, kommer vi att tvmga~ att spela med
ö) )na kort mot en motspel are med trumf pa hand ..o .
1bet gäller för de planerande o~h .de st~ranc~_e a~t ~:.all cl ht·.. t l·allt sao att vi inte råkar m 1 en atervancls. gtand. Det
f l l · tt ·l· l l ,...
o
•
v u<-1e "
"Ile· att konstruera och salsa pengar pa . u g? s ... y ( ( 'u1 r
~fdat~a militärt och civilt krigsvikti~.a m~~ so!u m.le . ~~~~~ Ullc .~
. sl·ydd och dessutom skapa forutsattn~ngat fo1 .. a ll '.
~~~1a be~ar a vår handlingsfrih et genom rörhgt upptrad an de
mellan dc a tomskyeldade stödjepunkterna.

Kusijägare i skärgårdsförsvaret
Inträdesanförande i KöMS av ledamoten AR N E w .I D NER.

Am fibi eoperationer utgör e tt karakteristiskt drag fö r andra världskriget och Koreakriget och för de stridshandlingat·,
som därefter ägt rum i Fjärran östern. En med hänsyn til1
våra förh ållanden viktig erfarenhet är, att en angripare ofln
sökt skaffa sig kontroll över ensta k a öar, ögrupper eller
skä rgårds områden utanför motståndarens kust. Om försvarar na ick e snabbt förmått å tertaga d ylika brohuvuden, har
angriparen kunnat utnyttja dem som utgångspun kt för fo r lsatta operationer, vilket i regel fö rt med sig allvarliga konsekvenser för den försvarande . Praktiskt taget undantagslös t
har det taktiska uppträdandet va rit grundat på överraskning.
Op erationerna ha haft formen av korta stötar, efter vilk·a
amfibi eförbanden dragits tillbaka, varvid dc understundon~
ersatts av andra förband, organiserade och utrustade för
lä ngre tids kontinuerlig verksamhet. Amfib ieförband, som
ver kat under berörda krig, ha organisatoriskt i allmänhet
ingått i respektive länders marin.
Utvecklingen på aton1- och robotvapnens område har framtvingat en ny kustinvasionslcknik, där spridning, snabbhe (
och rörlighet av små förb a nd är dominerande faktorer . Vid
val av anfallslerräng erbjuder skärgårduma i och för sig
gyn nsamma betingelser. Inom dessa områden kan nämligcJ!
såväl utspridning av anfalls~. tyrkorna som nautiskt skyddade
lossningsplatser åstadkommas. skärgårdsterrängen ger ock
så större möjligheter till skydd mot flyganfall än öpp en kust
och hamn ar. skärgårdarn a utgöra icke längre naturliga för~.v arsbar riä r cr utan bilda snarare, i den mån försvaret icke
är u tbyggt eller svagt, för infiltrationsoperationer gynsamma
o.mråden. Oavsett målsättningen är operationer a v infiltra·
~Ionskar aktär att förvänta mot skärgårdsområdena som förberedelser till anfa llsföre lag av större omf3.ttning eller i störande syfte. Dctla är sär skilt fallet om a ngriparen har en högt
utvecklat infiltrationsteknik och erfarenhet av skärgårdsonerationer. Infiltrationsmetoden ger den anfallande mÖjlighe"ter
a~t Ined b egränsad insats nå vittgåend e resultat, om resursei'
f?r effekt iva molåtgärder saknas. Han kan således med spcCtalträ nade commandotrup per landsliga i små förband p tl.
ett fl erl :=~l ~·.Lällcn samtidig t och ~iven på sådana sm å öar, som
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k o r n ytta
Attackdykarna transporteras ofta med kanot, men kunna oc sa or
sig lå nga sträckor under vatten.

tidigare vm·il svåra att nå. Det är de snabba bärplanbåtarnD ,
ubåtstransportera de attackdykare, helikoptrar m m, som nu111era gör d et möjligt för en angripare att infiltre ra sina f örband i skärgårdsområde t och nalt efter n?.lt fylla på sinn
styrkor, tills de är nog stora att bryta up p försvaret.
Det är allmänt omvittnat att skärgårdsförsvare t på grund
härav måste tillföras stridskr after för rörlig offensiv krigförin g. För ändamålet erfordras bl a specialutbild ade fö rband, kustjägare, med främsta uppgift att snabbt förs tär k<~
försvaret inom hotade områden i avvaktan på framförand'2
av reserver och att ensanuna eller i samverkan med andra
stridskrafter utföra molanfall för a tt åter!:l av fienden erövrad terräng.
Anfaller fienden en försvarsanstalt direkt konuncr c:c far enhetsmässigt de insatta styrkorna att överstiga försvara rens. Den anfallne har på sin isolerade plat'> att kämpa till
slutet, m en det är uppenbart att molståndskraften stimuleras
om möjlighet till undsättni ng för eligger. Det mås te löna si g
att hålla ut.
Motanfall mol av fienden erövrad ö är e tt vanskligt företag, vilket ofta torde vara möjligt att genomföra enelas t i
samband med överraskning, d v s und er mörker, dåligt v.'.\der eller i skydd av dimma (rök) och mot svårtillgänglig
strand. Operationerna bli under alla förhålla nden myck et
krävande och förutsätta obetingat förband som, förutom gott
stridsvärde och stor rörlighet, be~.itta nogg ra nn lokalkännedom och kvalificerat sjömanskap.
Om_ ett motanfall kan slås ut snabbt k an man m ed sm 9
förband nå stora framgångar . Det är allts:\ angeläget att p~'\
kort tid nå stridskontakt. Varje dröjsmål i tiden måste för svararen betala med ökad insats i motanfallet. Kontinuerli,~
ö.vervakning och spaning i syfte att lokalisera fientlig in·hltration är en förutsättning, snabba transportm edel, landstigningsbå tar och helikoptrar en annan. Möjligheterna alt
utnyttja olika förflyttnings- och transportsätt vid e tt anfall,
som attackdykare, k anoter, transportbåtar och helikopt r ar,
skapar förutsättningar för överraskning och f r am tvingnr
splittring av d en anfallnes resurse r.
Kustj ägadörLanden anknytas till marinen-.; stridslednings-.,
spanings- och hevakningwrgani sation och erh åller därige~om un derlag för sin verk~. amhet. övervakning och spanine
l .~'-U stjä garförbandens egen regi ~.ker bäsl från helikoptC'r.
For att denna skall få effekt fordras att besättningen ha;·
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I väntan på anfallet.

fullstän dig lokalkä nnedom . Spanar en bör helsl vara särskiE
utbilda d l(ustjäg are. Kustjä garförb and med båtar utnytt jf.l:
~
i regel ej för spanin g på avlägsn a platser och inom st ö n
n
nge
inledni
bli
väntas
kan
gen
spanin
icke
såvitt
område n för
till ett företag mot en redan i stort lokalis era d infiltra tio n.
Spanin gsuppg ifter på kortare avstå nd lösas bäst med k an ottranspo rterade patrull er och attackd ykare.
Kravet på hög standa rd hos kustjäg arförba nden inn e hi~ r
bl a vapenu trustni ng av god kvalite t. F ö rutom eldkrafl lC,;
men samtid igt lätt person lig beväpn ing ingå r elclmHi erstiids·
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Erfarcnheternu, som i vissa del~r r_eclovisa~_s tidigare, h 1
varit rJenomgående positiva. Orga111satwnen bor n~:. ges P~ r
,;wnc~ t karaktär genom upprättande ~v ~n ku~_tJagarskoh
lill vilken unknytcs viss närförsv~rsu tb1ld_~1mg ~ra_mst av hc .
fäl. I sambad härmed bör uttagmng av varnpllkllg perso~1a\
ändras så att den sker cfler samma grunder som t~-~tagn1n~'
till fallskärmsjägarutbildning. Härigenom -~-kapas fo~·utsaolt
ning för en utbildningsenhet med hög och Jamn kva~l~cl. :\l
g~ir~l erna böra vidtagas i samband me~ cl~n effeld1v1scrn:g
~H;h rationaliser ing av utbildningsorganlSl_l_~IOnen, som ut~o1·
clt l ed i det nyligen f a tt a de beslutet om forsvarets fr amll dn
utfonnning.

Den sve nska fl ottans Pearl Harbor
Av ledamoten ROLAND ENGDAHL.

Vårt militära försvar bör under de närmaste åren ulformas och inriklas
i hu vudsak enligt ö B-utredningen s alternativ Adam. Så lyder dagens bud
i försvarsfrågan.
De tenden ser i slora drag och på lång sikt i avvägningen mellan olika
försvarsfunktioner, varåt överbefälhavaren gelt uttryck i sina utredningar,
har försvarsberedningen i sina rekommendationer till regeringen anselt i
huvudsak böra godtagas.
Detta måste tolkas så att man godkänt de av ÖB utformad e försvarsprinciperna. När det gäller luftförsvaret är sålunda avsikten att vi skall
lägga tyngdpunkten på jaktfl yge t lrots att den tekniska utvecklingen medfört, att detta inte längre kan lösa sin gamla uppgift - hemorlsförsvaret.
Att så är förh ållandet framgår med all önskvärd tydlighet av öB-utredningens egna ord. "Även om det aktiva luftförsvarets jaktflyg, luft v~irns
artilleri och luftvärnsrobotar otvivelaktigt kan tillfoga anfallande bemannade flygplan och robota r av flygplantyp stora förluster, komm er en del
att kunna bryta igenom och åstadkomma slor förödelse . Robotar av projektiltyp kan fö r närvarande inte förstöras, medan de är på väg mot målet.
Motståndsförmågan mot terroranfall måste därfö r bygga på långt drivna
civilförsvarsåtgärder."
Det reella intresset för det passiva luftförsvaret inskränker sig emell ertid i näm nda utredning till rekommendationer om ökade anslag till civi lförsvaret samt antydningar om armens möjligheter alt bistå civilförsvars·
personalen. Civilförsvarets nuvarande anslag ~ir omkring 27 miljoner.
Möjliga öknin gar torde f n högst kunna röra sig om tvåsiffriga tal. Man
har då skäl fråga sig om det kan va ra rikLigt att vi satsar närmare e tt
miljard kronor om året på en försvarsprincip som uppenbarligen icke
håller måttet och som man utomlands redan frångå tt .
.. Försvaret mot avspärrning är enligt ÖB av underordnad betydelse, varfor de enheter som verkar inom denn a del av totalför svaret kan reduceras.
~e minskade importmöjligheterna bör, säger öB, kompenseras genom
okad lagring. Här har man alltså gått molsall väg mot när det gäll er
luftförsvaret och föreslagit importskyddets krympning utan redovisning av
a~t erforderli g lagrin g av exempelvis drivmedel överhuvud taget är tek~tskt och ekonomiskt möjhg ! öB-utred ningens behandling av denna fråga
Ygger helt på det korta krigets teo ri . Veterligen har emellertid ingen
kv:nsk politiker i ledande ställning offentligen sagt sig tro på det korta
rthget såsom det enda eller en s som det mest san nolik a alternativet oc änd å ...
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Invasionsförsvaret av vårt land med dess 2.700 km långa k ust bör
enliot öB byggas upp med tyngdpunkten på försvaret till lands, medan
sjöfÖrsvaret eftersättes genom ytterst kraftiga redu ceringar av mari nen
samtidigt med att antalet flygplan minskas.
Även öB-utredningens teser om de "ändrade rollerna i invasionsfö r.
svaret" synes ha godtagits, vari hävdats, att uppgiften att bekämpa fien.
den till sjöss i högre grad än tidigare måste åläggas attackflygeL Ur
sjömilitär synpunkt är detta svårförståeligt, enär det svenska fl yg\ ap net
inom väsentliga områden av invasionsförsvaret till sjöss helt saknar verk.
ningsförmåga. Detta gäller. t ex utläggningo av offensiva och d~fen_siva
mineringar inom oss omgivande o havso~rad:n och farvatte~ sf~rtrang.
ningar, jakt på robotutrustade ubatar, rmdubatar m __ m, konvoJen ng och
minsvepning i samband med underhållstransporler_ langs kust~_n samt tJ\1
och från Gotland icke att förglömma . Andra uppgifter, vars losande står
och faller med våra marina resurser, är bl a att bilda ett kontinuerligt
tryck mot fiendens verksamhet till sj öss genom anfall på dennes. invasions· och sj östridskrafter inom hans egna farvatten ~amt _att v1d lll·
vasion komplicera fiendens företag genom att framtvwga Insatser av
större övervattensfartyg.
Inom den sektor av invasionsförsvaret till sjöss där flyget har möjligheter alt verka - anfall mot en angripares invasionsfarkoster - kan
emellertid såsom framhållits från marint håll lätt uppstå situationer, som
helt eller delvis nedsätter flygets verkansmöjligheter. Den betydande praktiska erfarenhet man inom marinen har, då det gäller operationer till sjöss
under mörker och dålig sikt, vid radarstörning m m synes dock ha till·
mätts mindre vikt än de beräkningar av flygets effekt, som huvudsakl igen
grundar sig på bedömd verkan av ännu icke utprovade vapen och tek·
niska hjälpmedel.
Det andra av öB :s huvudargument för en kraftig reducering av ma;
rinen är de förmenta riskerna för flottans "större" övervattensfartyg pa
urund av luftkrigsmedlens utveckling. På marint håll har man med en
~iss undran fäst sia vid dels att öB-utredningen av någon anledning inte
ärrnat samma intre:se åt att analysera motsvarande problem för de andra
fÖrsvarserrenarnas stridskrafter, dels att utredarna uppenbarligen hänfo rt
fartygen~ luftförsvarsmöjligheter till 1954 års nivå och sålunda varken
tagit hänsyn till det moderna lv-artilleriets vä_se~tligt ökade ef:_~~t el~~~
beaktat betvdelsen av fartygsburna lv-robotar 1 vart framtida SJ oforsv
Dessuto~ synes det knappast logiskt att såsom skett ta misstron 111°~
en enskild fartygstyp till intäkt för vittgående reduceringar av en he_
försvarsgren , som i sig inrymmer även en mängd andra, icke ens kntl
serade försvarskomponenter. En jämförelse med hur man utomlands bde
..
...
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i öB-utre?ningen varit på sin plats, men man kan på goda grunder anta
att detta Inte ansetts opportunt.
Försvarsberedningen har dock icke helt accepterat överbefälhavarens
förslag_ till försvarets framtida utformning. Detta framgår otvetydigt av
beredmngens uttalande om att avvägningen av de olika försvarsf unktionerna vad marinen beträffar i sig bör innefatta, att "ett visst behov av
sjöfartsskydd kan beaktas". Beredningen utgår därför ifrån "att det vid
den praktiska utformningen av försvarsorganisationen skall bliva möjligt
att uppnå en något högre . effekt vid marinen än vad som bedömts i
alterna tiv Adam. Bland annat är det därvid enligt beredningens meninoan geläget alt effekten vid kustartilleriet icke nedgår på ett sådant sätt at~
målsättningen för invasionsförsvaret allvarligt påverkas."
I samband med att försvarsberedningens utlåtande offentliggjordes i
mitten av februari diskuterades och kannstöptes livligt om hur stor den
av beredningen förordade justeringen till marinens förmån skulle bli i
förhållande till ÖB :s förslag. Det slutliga budet blev en klar besvikelse
för marinen. Den definitiva anslagsfördelningen framgår av figur på nästa
sida som anger den tänkta anslagsutvecklingen under de närmaste åren
med utgångspunkt från nuläget (budgetåret 1957 /58).
Försvarsgrenarnas totala anslagsramar för budgetåret 1958/59 har sålunda angivits till följande: armen 987, marinen 420 och flygvapnet
1.103 mil j o ner kronor. I förhållande till innevarande budgetår innebär
detta för armen och flygvapnet en ökning på 7l resp 314 miljoner medan
marinens anslag minskas med lO mil joner. För budgetåret 1959/60 förutsättes marinens nivå sjunka med ytterligare 20 miljoner trots att försvarets totala ram då kan väntas stiga med omkring 70 milj o ner kronor.
~alet cm att man " tar" från andra försvarsgrenar för att kunna ge manne~ 20 resp 35 miljoner mer än ÖB tänkt sig kan sålunda knappast anses
rattv1sande . Det skulle vara av största intresse att veta om det var en
"~yftning" av denna mycket blygsamma omfattning so:n försvarsberedn_J~gen avsett med sin skrivning om betydelsen av marinens effekt för
S]ofartsskyddet och för vårt invasionsförsvar.
Den 7 december 1941 utsattes den fredsbaserade amerikanska Sbllahavsflo ttan för ett förödande japanskt anfall som på några timmar
raderade ut omkring hälften av deP totala amerikanska flottans slagkraft.
E?uru den nu aktuella försvarsp-:;:opositionen i dess detaljer inte kan
s ~ga s innebära någon omedelbar katastrof, så kommer dock ett genomforande av dess anda - "försvarets utformning och inriktning i huvudsak enl igt alternativ Adam" - att innebära en motsvarande beskärnin"
av den svenska flottans effekt med de ödesdigra återverkningar dett~
skulle få för våra totala försvarsmö j ligheter.
. Det j apanska anfallet mot Pearl Harbor skedde utan föregående varll!ng i den förvi ssningen att den amerikanska flottan utgjorde det för-
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tillmätts tillräcklig betydelse, är den förre amerikanske moskvaam bassadören George F. Kennans sex politiska föreläsningar, som han höll i den
brittiska radion under november och december 1957. Dessa har f'CnOI11
utförliga recensioner och kommentarer rönt stor uppmärksamhel i de n
västeuropeiska pressen. Man har emell ertid knappast genom att endast
läsa svensk press kunnat få en rättvisande uppfattnin g av det -~n o rl11~
inflytande dessa föreläsningar haft på främst den tyska - men aven pa
den brittiska opinionen. Förklaringen ligger sannolikt i att Kennan verk·
]igen fram\äo-ger ett förslag tilllösning av det till synes olösliga tysklands·_
b
o
d
k
. d
f o
proble~et. De båd_a stormaktsblockens_ ~tan pun ter 1 ~nn~ · r a g~ hat
se·
under are ns lopp fixerats alltmer och v1lpn till kompromisser och om
si dig a eftergifter synes helt ha försvunnit. Kraven förefaller med a \'sikt
11
ha ställts så höga att de i realiteten blivit oantagliga. Det brukar aJlrna t
antagas att stormakterna verkligen vill nå fram till en lösnin g. Det aJ

emellertid icke sj älvklart att så är fallet. Det finns tvärtom mycket som
tyder på att ett delat Tysklan_? u~- deras synpunkt är att föredraga framför
ett enat. Ur rysk synpunkt ar fordelarna med ett delat Tyskland alltför
uppenbara för att behöva beröras här. För Väst innebär ett enat Tyskland bl a följande nackdelar (fördelarna, som är välkända, redovisas ej):
Oder-Neissegränsen blir plötsligt åter aktualiserad . En väsentlig försämrin g av de tysk-polska relationerna är därvid att förvänta. Det förefaller även som om möjligheterna för en samförståndslösning beträffande
den tysk-polska gränsen kommer att bli än mindre än de f n är beträffande
den östväst-tyska.
Det är heller inte otroligt att ett pånytt förenat Tyskland kommer att
eftersträva en oberoende ställnin g utanför Atlantpakten.
Ett sålunda förenat Tyskland kommer vidare att få en så stark ekonomi sk ställning att en återförenin g knappast av detta skäl kan vara ett
verkligt franskt eller brittiskt intresse.
Att återföreningen är ett sj älvklart tyskt önskemål förefaller däremot
naturligt. Inte desto mindre har det på vissa håll framförts tivelsmå\ över
den nuvarande regeringens verkliga vi lj a. NATO-anslutningen och beredvilli gheten att upprätta amerikanska robotbaser på tyskt område kan även
anses bekräfta detta. Väsentligare för denna frågas belysning är emellertid
det faktum att den socialdemokratiska oppositionen icke delar regeringspartiets uppfattnin g beträffande upprustningen och paktanslutningen. De
kristli ga demokraterna fick klar majoritet vid det senaste valet men det är
ingalunda säkert att de kan behålla denna efter en eventuell återförening.
Den verkliga politiska grupperingen i Östtyskland är f n icke känd, men
det finns grundad anledning att räkna med en socialdemokratisk dominans i denna del av Tyskland, som traditionellt ansetts som socialdemokratiens starkaste fäste. Konsekvensen för de kristliga demokraterna av
en återförening kan därför bli, att de i det första alltyska valet förlorar
si_n ma j oritet och därmed sin regeringsställning. Att detta kan påverka
VIssa politiker i deras ställningstagande är tyvärr inte helt uteslutet.
Tysklandsproblemet har varit aktuellt under alla efterkrio-såren men
~ed varierande styrka. Båda sidor har vid upprepade tillfälle~ framhållit
8111 vi lj a att verka för en återförening på egna villkor. Samtidigt som
man gett uttryck för denna villighet har man emellertid vidtagit åtgärder,
8?m försvårar för att inte säga omöjliggör en återförening. Detta har
lett
~III att knappast någon tror på att ett enat Tyskland skall komma till stånd
Inom överskådlig tid.
_Kennan anser, att det ur demokratisk synpunkt naturliga kravet på
fna val i hela Tyskland såsom villkor för återförening är den främsta
~rsaken till det nuvarande dödläget. Valet som sådant kan eventuellt
~anka~ ac_cepteras av ryssar~1a - de h~ r f ö gjort en del antydningar i
en nktmngen - men aldng det amenkanska kravet på att det därefter
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Ryssarna föreslog att wm ett första steg inga atomvapen skull e
produceras eller stationeras i de fyra länder som visas här ovan.
förenade Tyskland fritt skulle få ansluta sig till NATO. Att detta icke kan
aodkännas av Sovjet är lätt alt förstå, då det direkt innebär att ' ATO
~tsträckes vidare mot öster, medan det sovjetdomi nerade området min:;ka r
i motsvarand e grad och utan kompensat ion på annat håll. Den nuvara~ de
amerikansk a kompromis slösa tysklandspo litiken måste därför, enligt [~en ·
nan, resultera i ett olöst tysklandspr oblem. Kennan ifrågasätte r i ~tallet
om det v~rkligen är ~~alistiskt --::- under förutsättni ng att man ö_~ ska~- _ e~
återföremTJg - att stalla krav pa att en kommande alltysk regenng_ ~ka_
ha full frihet att utan begränsnin gar bestämma över sitt lands m1ll tai·
politiska åtaganden. Andra världskrig_ets.. sege:makte r b_ord~ i stä ~lel ~:
rätt att i en kommande fredstrakta t mfora v1ssa begransmn gar 1 de ...
avseende. Den enda framkomlig a vägen för Tyskland förefalle r chirfot

vara att acceptera vissa inskränkni ngar i si n yttre politiska frihet. Mot
detta kan anföras att ett sådant förfarande är oförenligt med demokratiska prin ciper om frihet och sj~ilvbestämmanderätt. Man ser i så fall
probl emet uteslutande ur västtysk synvinkel och glömmer att denna relativt begränsade eftergift kan ge frihet åt de millioner tyskar som idag
bor i Östtyskland .
Från rysk sida har under senare år framförts flera förslag om ömsesidigt tillbakadra gande av trupperna, liksom även planer på att vissa angivna områden skall vara '-'kärnvape nfria". De senaste exemplen är den
5 k Rapatskipl anen , vilken innebär att ett område i Centraleur opa skall
vara kärnvapen fritt och samma plan som något senare utvidgades åt
norr och söder.
Förslagen som sådana är knappast alt betrakta som definitiva utan
mera som förhandling sinviter. Delvis kan de även betraktas som led i den
ständigt pågående propagand abearbetni ngen av den västeurope iska opinionen. Hur allvarligt menade de är, är svårt att få en klar uppfattning
om eftersom de sällan blir föremål för förhandlin gar. Vad de däremot kan
antagas utvisa är en viss rysk förhandlin gsvillighet Om resultat skall
kunna nås är det nödvändigt , att USA överger sin nuvarande avvisande
hållning till förhandlin gar med ryssarna.
Om Tyskland efter återförenin gen liimnar NATO och detta därefter
följes av ett ömsesidigt tillbakadra gande av trupperna från Tyskland så
skulle detta enligt mångas uppfattning innebära att Väst kom i ett hopplöst militärt läge. Detta kan man, enligt Kennan, emellertid icke påstå,
innan man vid förhandlin gar kommit fram till hur långt trupperna skall
dras tillbaka, när det skall ske och vilka övriga militära och politiska
åtaganden som sammanko pplas med beslutet. Han är personligen övertygad om att kritikerna i alltför hög grad grundar sitt resoneman g på
vanetänkan de och ibland även på en del felaktiga antaganden . De övervärderar sannolikhe ten för en rysk invasion i Västeuropa , överskattar
värdet av satellitstate rnas armeer, underlåter att dra konsekvens erna av
att interkontin entala robotar idag är ett faktum i Sovjet samt gör sig
s~yldiga till en betänklig underskatt ning av fördelarna för NATO av ett
tillbakadrag ande av de ryska trupperna från Central- och Östeuropa. För
Kennan syns det mera önskvärt att få sovjellrupp erna att lämna satellitstaterna än att bygga upp en ny västtysk krigsmakt, som skall tjäna som
rnotvikt mot dessa stridskrafte r om de stannar.
Kennan diskuterar ingående de militära konsekven serna för NATO
0
~ organisatio nens stridskraft er skulle dras tillbaka från Tyskland och
~~an kontinenten. Han anser att vinsterna - Tysklands återförenin g och
Ost- och Centraleur opas befrielse - är så stora, att de väl motiverar
h~~ativt omfatt~nde militära e!tergift::· __ Artikelns utrymme medger ej alt
ar helt redov1 sa hans syn pa de m1btara konsekvens erna. Han grundar
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ternativ är önskvärt ur Västs synpunkt. Om det ryska greppet över det
polska folket åter tillåles hårdna, så finns det allvarlig risk för att hoppet
oJI'I och tron på frihet och oberoende för Polen definitivt kommer att dö
ut bland polackerna. l så fall är landet förlorat och Moskvas seger fullständig. Det finns , enligt Kennan, ingen annan möjlighet att rädda Östeuropa från undergång än att på olika sätt verka för de ryska truppernas
tillbakadragande. Men det finns heller inga förutsättningar för att detta
skall kunna ske, så länge som amerikanska tnwper står i Västtyskland.
Centraleuropa måste därför neutraliseras. Satellitstatsproblemec:> lösning
är således direkt beroende av tysklandsfrågan. Skulle denna senare kunna
)ösas enligt Västs i och för sig oantastliga förslag om fria val och rätt till
paktanslutnin g, så innebär det väsentliga politiska och militära fördelar
för Väst, medan Sovjet utan kompensation Qch med skamfilad politisk
prestige tvingas uppge de landområden i Öst- och Centraleuropa, som de
skaffade sig kontroll över genom sina militära operationer under det andra
världskriget. Alt Sovjet icke kan acceptera detta finner Kennan naturligt.
Så länge som Väst håller fast vid kravet på att det enade Tyskland skall
ha rätt att ansluta sig till militära block, så länge kommer Tyskland alt
förbl i del at or:h så län ge kommer Sovjet all bibehålla sitt grepp om satellitstaterna.
Det är inte sannolikt, att Kennans åsikter och förslag kommer att kunna
påverka världspolitiken under den allra närmaste tiden. Såväl Fören la
Staternas som Storbritanniens regeringar har tagit avstånd från hans förslag. Sin stora betydelse ha de däremot fåll genom den omfattande publicitet de blivit föremål för och den nya opin ion de bidragit till att skapa i
främ st Västtyskland och England.
Även om förslagen således förefaller ha en relativt liten politisk aktualitet just nu så är därmed inte sagt, att det kommer att förbli på delta sä tt.
- England kan få en labourregering redan 1959. Aneurin Bevan är i så
fall sannolik som utrikesminister, och han har offentligt framträtt som anhängare av Kennans förslag. 1960 kan det sitta en ny demokratisk regering
i Washington och därmed även en ny utrikesminister. Att det i så fall
kommer att ske en viss revidering av Dulles' utrikespolitik är sannolikt.
Adenauer ~ir ga mmal och förändringar inom den tyska regeringen är därför troliga bl a av detta skäl inom de närmaste åren. Den tyska opinionen
och pressen kommer heller inte att glömma Ke1man s förslag utan ständigt
g_öra sig p åm i n t. Ganska långtgående förändringar i den europeiska utrikespolitiken är därför möjliga inom en icke alltför avlägsen fra~tid .
. Sina kritiker, och de är många, bemöter Kennan främst genom alt påVisa att den nuvarande politiken icke erbjuder några möjligheter till en
Vettig och för båda parter acceptabellösnin g av det europeiska problemet:
d·". - - - - - what is your alternative to this? To keep i t (German y)
IV1ded forever? That means Europe divided forever, indefinitely, that
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means the sateiiites in their present situati?n indefinitely, an? iL does
seem to me unreasonable to expect the Russ1ans to get, out .entuely \vit h
don t thmk they are
no counter-move on our part whatsoever, and
u o in <Y to do i t". (Kennan i intervju i New Y ork T1mes 29/12 1957) .

De ryska ubåtsrustningarna

!

tl

Av Kap t en G. HAGMAN.

tl

Det är icke blott i Sverige som diskussionens vågor gått höga i för·
svarsfrågan. Teknikens framsteg har ställt försvarets målsmän i alla
)änder på svåra prov, då de haft att framlägga förslag angående det egna
landets försvarsanstaller. Kärnvapen, robotvapen och de stora framste·
~en inom teletekniken har nödvändiggjort omvärderingar, vilka sedan
~ivit anledning till åsiktsbrytningar, icke minst i pressen.
I USA har av naturliga skäl diskussionerna koncentrerats till robotfråaorna efter de fåfänga försöken att sända upp en satelit med en Vanguard~aket. Anslagen till forskning, rivaliteten mellan försvarsgrenarna och
organi sationen av försvarets högsta ledning har stötts och blötts i delvis
mycket bittra ordalag.
I England har den förra året publicerade vitboken ang förs varets framtida utformning med däri föreslagna nedskärningar givit det huvudsakliga
underlaget till diskussionerna.
Nyligen kritiserade den ansedda "Economist" under rubriken "Spelar
600 ubåtar någon roll?" skarpt i vitboken framförda åsikter och påpe·
kade vilket allvarligt hot den ryska ubåtsflottan utgör mot de västalliera·
de och hela den fria världen. Eftersom denna fråga har icke blott världs·
politisk betydelse utan även berör vårt eget land förtjänar den alt närmare belysas.
Först då några klarläggande siffror. Sov j et beräknas f n ha c :a 500
ubåtar, en siffra som med nuvarande byggnadstakt snart närmar sig 600.
Detta innebär att ryssarna har c :a tio gånger så många ubåtar som tys·
karna hade vid andra världskrigets utbrott. Även om de ryska ubåtarna
ännu icke kan utnyttja atomdrift, är de i fråga om fart, dyk d j up och
aktionsradie överlägsna de, som tyskarna disponerade .
Vad är då avsikten med denna gigantiska ubåtsflotta, som till sin natur
är ett offensivt vapen? Har ryssarna kanske blivit tagna på sängen av
den snabba utvecklingen på kärnvapenområdet? Knappast, de intensif i·
cerade sitt ubåtsbyggande efter det att de disponerade atombomber och
a.rhetade på vätebomben. Om byggnadstakten avtagit något under senaste
liden, så beror detta nog på väntan på atomdrift. Västeriändska iakttagare
beräknar, att Sovjet skall ha sin första atomdrivna ubåt färdig i bör jan
På 1960-talet. Återhållsamheten är i så fall fullt naturlig, eftersom en atom·
ubåt med sin höga fart, sina möjligheter att länge stanna i u-läge och
lllinimala bunkrings behov motsvarar flera konventionella ubåtar.
Nej , Sovjet måste ha bestämda planer för sin ubåtsflotta och tänkbara
användningssätt skall här skisseras.
14
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Först och främst tyder de ryska marina rustningarna - även Över
vattensfartyg har byggts i snabb takt s~ att Sovj:ts örlogsflott~ nu är
världens näst största - på att ryssarna 1cke t~·or pa det ~orta kon gel, ett
"tryck på knappen-krig", utkämpat av t_ek~:Jker. Och 1 ett langvarigt
krio- träder v~istmakternas sjötransporter 1 forgrunden, veckabehovet a\'
sjöburen import till brittiska öarna beräknas till en milj_on tOJ~ . Förre
ryska försvarsministern Sj ukovs yttrande att "i et~- fra~t1da kn g_ kom.
mer kampen till sjöss att bli av oändligt mycket st_orre b~tydel:e an den
var i senaste kriget" tyder på att ryssarna anser s1g ha los_t frag mL hur
ett framtida krig kommer alt gestalta sig. Deras u~pfa_ttmn~ delas f ö
av månrra av västerns ledande strateger. I samma nktmng gar flera ut.
talande 1 ~ av fältmarskalk Montgomery, när han - med alla NA~_O-hög.
kvarLerets underrättelser som bakgrund - bl a framhåller, a~t ' det är
uppenbart att sjömakten komme; att!.~ ~n avgö~_ande ~,etydelse 1 ett fr am.
tida krig västalliansen måste halla SJ ovagarna oppna.
Förut~m bekämpandet av västmakternas sjöförbindelser är ä_ve~ and ra
användnin<'sformer för de ryska ubåtarna tänkbara. Bara befmthgheten
av denna ~ffensiva flotta binder f ö avsevärda västallierade resurser utan
alt nårron definitiv trygghet kan vinnas.
.
.
Ubåten har i och med robotutvecklingen fått ännu en offens1v uppgdt,
bekämpning av fiendens baser och territorioum. Robot~ärande ub åt~r möjJigaör för ryssarna att anfalla sådana omraden, som ar utom porte L o m
fö 1~ interkontinentala robotar, exempelvis Panamakanalen. Ubåtarna kan
på så sätt komma att binda avsevärda amerikanska sjöstridskrafter för
kustförsvar.
....
Robotutvecklingen har även indirekt gett sov jetubåtarna ilera n~~] hga
mål. Flygplanburna robotar eller medeldistansrobotar, avsedd~ fu r _ u~;
skjutnino- från övervattensfartyg kan erfordra hangarfartyg som' flygfalt
resp kr;ssare och jagare som utskjutningsplattform. Och d_essa far tygs·
typer är förvisso åtråvärda mål för sovjetubåtar i ett ev kng.
..
1·1gt "f nv1
· 'Il.1gvapen" . .D e t ar
·· fa s tslao-et
Ubåten är vidare ett l amp
o ' att
Sovjet har skänkt ubåtar till sina meningsfränder oi Kina o_ch E_~_ypten och
"frivillio·a" besättnino-ar lär ha erbjudit sig att ga i egyptisk t]ans t un,dei
b
. k
..
Suez-krisen.
Och vadb skulle 1c
e ett storre
anta l " nor dk oreans k a " ubatai
kunna ha uträttat, under Koreakriget, där största delen av underhållstransporterna till FN -styrkorna gick s j öledes!
. ,.
o
•
••
k as h a nagon
o
•
k an JJa vaJa
Kan då de ryska u b atsrustmngarna
ian
mver
o
? A
••
f a ll et f ramgar
' JU
. 111
. a·uekt av den
svenska försvarsförhallanden.
tt sao ar
o
. k ng,
. som rus l mngarna
.
inriktning mot ett l angvangt
peka.1 pao och soJll
icke rimmar med be~_ömandena i ÖB"-utre~ning~n 1~57. . .. ..
. . {ria
Man komm_er d~ fors~ aU tanka pa So:Jet~- h1stonska stravan t1ll ~~det
hamnar. Svenge hgger 1 detta avseende 1 brannpunkten genom a tt l (r
0
]jo-o-er
mellan N or ba e och Sov j et. Vi kan lätt bli ett genomgångsl an d
00

19~i

en ockupation av Norge, som har goda baseringsmöjligheter för sjöstridskrafter av alla slag. Norska hamnar lämnar ett idealiskt utgångsläge för
ubåtar vid operationer mot sjöförbindelserna mellan USA och de brittiska
öarna . Med sitt stora antal ubåtar, varav c :a 200 f n beräknas baserade
i Östersjön, har ju ryssarna betydligt större baseringsbehov på den europei ska västkusten än tyskarna hade under sista kriget.
I detta sammanhang kommer även Östersjöinloppen in i bilden. Genom
dessa måste utan tvekan en jämn ström av ryska örlogsfartyg, främst
ubåtar gå under en ev konflikt mellan öst och väst. Det ligger då n~ira till
hands att förmoda, att ryssarna försöker bemäktiga sig dessa inlopp på ett
eller annat sätt. Härvidlag ligger väl en ockupation av Danmark, helt
eller delvis, närmast till hands. Men Sverige som strandägare vid Öresund
samt Kattegalt och Skagerack löper också stor risk att komma in i dessa
händelsers centrum. Östersjöinlop1:ens alltmer växande betydelse framgå r
för övrigt av att NATO upprättat ett särskilt sjöförsvarskommando för
detta område samt att den uppväxande tyska flottan anpassas för att i
görligaste mån kunna hindra passage av ryska ubåtar genom dessa inlopp.
Om Sverige i ett ev krig kan tänkas bibehålla sin neutralitet kan de
ryska ubåtarnas förflyttningar komma att ställa krav på våra sjöstridskrafter. En neutralitet, som inte kan hävdas med maktmedel, kan icke
räkn a med att bli respekterad. Sänkningen av "Hansa" och ett flertal
malmfartyg av "okända" ubåtar under sista kriget förtjänar i detta sammanhang också att nämnas .
Om vi å andra sidan icke lyckas hålla oss utanför kriget, bli r vi sannolikt utsatta för alla de välkända betvingelsemetoderna, invasion, terroranfall från luften och avspärrning. Ä ven här blir de ryska ubåtarna aktuella. Till sammans med attackflyg kommer de att sättas in mot både vår
importsjöfart och kustsjöfart. Hur paradoxalt det än kan låta, kommer
även fl ygbekämpningen av vårt territorium att öka motståndarens ubåtars
användbarhet. Om våra större järnvägsknutar, broar m Il för samfärdseln
viktiga objekt utsätts för systematiska anfall från luften - kanske med
kärnvapen, laddade robotar - kommer ytterligare behov av sjötransporter att uppstå . Transporterna z:nom landet tillmätes i allmänhet alltför
liten betydelse vid diskussionen om våra sjöförbindelsers betydelse. Ingen
har väl använt så starka ord som fältmarskalk Montgomery för att betona
denna betydelse, när han säger, att den är galen, som tror att någonting
kan transporteras på land inom de områden , som varit utsatta för kärnVapenan grepp och fortsätter: "Kanske kommer transporter på ytan i någon högre grad endast vara möjliga till sjöss".
Men om vi icke har erforderliga stridskrafter att skydda sjöfarlen mot
hnheter från den största ubåtsflotta, som någonsin funnits, kan vi icke
keller transportera något på havets yta! Och det är icke blott ubåtar som
an tänkas anfalla vår kustsjöfart, vår kust ligger inom räckhåll för det
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ryska flyget, och detta måste självfallet också beaktas, nar vårt försvar
planeras.
·n ··· h
Men om vi får svårigheter med nödvändiga tran~po~ter_ tl SJ oss or till
lands kan vi då icke tillgripa flygtransporter_? NeJ,_ VI dispone~ar ':arken
.
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skulle då en icke medlem särskilt gynnas?
Ubåten är alltså ett vapen, som kan få stor, ka~skde :~gorande,
delse i ett framtida krig. Spådomen efter första var s nget_ att u alen
hade s1Jelat ut sin roll visade sig felaktig. Den hotade allvarhg t . de alllerades ~lutseger, och går nu mot en "ny vår" ta~k vare atomdnften och
effektivare torpeder. Genom sin förmåga att bara robotvapen kom mer
den dessutom alt få ökade uppgifter.
"
Den kan användas mot såväl övervattensfartyg som andra ub~tar. den
luften.
k an operera 1· a11 a slags väder och är ännu oberoende av hotet fran
d
b"
Sovjet har insett ubåtens stora värde och kanske man k~n taga__ ess u ats•
o
att de därigenom tror sig kunna betvmga vastroakterna
rustmngar s a f k
t l k ·
utan att tillgripa vad mänskligheten mest av allt ru ·tar - et a om ng.
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Uffe ratur
NELSON -

AN EN GANG.

Oliver Wa.rner: A Portrait of Lord Nelson. 372 sid. ,
30 sh.
Nelson upphör aldrig att intre.~sera och fascinera engelsmännen. Det har
sagts, att bokförläggarna varje år få ett femtiotal Nelsonbiografier sig
tillsända, av vilka dock endast ett fåtal torde komma till trycket. Eftersom det i år är 200 år sedan Nelson föddes, torde med stor sannolikhet
cten ovan angivna siffran nu komma att över.Ekridas. Redan i januari har
en biografi kommit ut, nämligen den i rubriken angivna .
Mahan skrev på sin tid ungefär så: "Man vet så mycket om Nelson att
alla hans levnadstecknare ha tillgång tiil praktiskt taget samma material;
ctet blir därför med biografierna som med porträttmåleri att resultatet
helt blir beroende av konstnärens förmåga att återge den modell h an har
framför -~ig, så att bilden blir på en gång hel, sann och levande".
Visserligen kunna alltjämt nya fynd göras i arkiv och privatsamlingar,
och Warner, som tidigare utgivit en Nelsonbibliografi och gjort en inventering av kända Nelsonporträtt, har funnit en del nya manuskript och
brev, såsom Nelsons dagböcker från första Neapelbesöket och expeditionen till ö~tersjön; han har med stöd av nya källor också framlagt en
mera övertygande berättelse om Nelsons sista möte med sin fru än den
hittills gängse och spårat upp en affär - före den Hamiltonska - med
en dam i Livorno, vilken varit okänd för tidigare levnadsski ldrare. Men
i stort gäller Mahans ord, och enligt dennes mall kan beträffande resultatet sägas, att Warner lyckats med sitt i ord målade porträtt och att
han givit en hel, sann och levande bild av Nelson. Det är en bok som
väl sluter sig till raden av de bästa biografierna : Clark e och M' Arthur s
tidiga, på personliga uppgifter av Nelson själv delvis grundade, biografi
av år 1809, Southey's - hovpoetens - klassiska biografi, som utkom
redan 1813 men alltjämt går ut i nya utgåvor och - vad mera är alltjämt läses, Mahans sjömilitärt :E'e tt högtstående biografi år 1897 och
Carola Omans femtio år senare, vilken är den hittills fullständigaste,
skriven av en historiker av facket, som, fastän kvinna, ,Ekickligt och
Vant rör sig i Nelsonmiljön, även när det gäller änterhakar och märsstänger.
Ne1~on är engelsmännens hjälte par preference. Men han är ingen död
hjälte som bara står staty, utan han lever som tradition; inte en konservativt stelnad, formell tradition utan en moraliEk, hjärtats, hjärnans
Och själens tradition, som Royal Navy haft och har som inspirat ion och
drivande motor. Jo,~eph Conrad har uttryckt denna sak på följande sätt:
''Not the !east glory of the Navy iE' that it understood Nelson. In a few
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short years he revolutionized not the strategy or tactics of .sea w arfare,
but the very conception of vietory itself. He brought hermsm m to the
duty. Verily h e is a terrible ancestor". Och Muhan var inne på .:: am rna
tankegång när han gav sin biografi undertiteln "The Embod1ment of the
sea Power of Great Britain".
Det brukar sägas, att man kan skoja och driva med engelsmännen orn
det mesta av deras faiblesser , från l{ungahuset till plommonstopet, men
att den som gör så med Nelson-kulten begår en oförlåtlig synd, en t akt.
löshet. Ty Nelson är deras ögonsten och inkarnationen av Englands själ.
Hjälte är ordet; Nelson såg också på sig själv som hjälte och t y ckte
om att vara hjälte . De ord som Tegner lägger i hjälteprototypen A lexander,::J mun: "Ära söker jag, blott ära", kunde ha lagts i Nelson s. För
våra vardagsöron och -ögon låter det och ser det nästan löjligt u t med
de deklamatoriska hjältefraser som Nelson strödde omkring sig. " I dag
kommer antingen lagern att kröna min panna eller cypressen att p ryda
mitt stoft" är en mening som han, medveten om sin betydel::-e, oft a använde både i rappor'cer till sina chefer och i brev hem för e samma n t räffanden med fienden. Men det var inte b ara fraser; han följde helt enkelt
ett heroiskt mönster . Tag t. ex. situationen, då han med armen b ortskjuten roddes ombord i nattmörkret efter anfallet på Teneriff a; det
·ällde minuter att få honom under läkarvård och rädda hans llv , men
2
~ndå värrrade han att gå ombord på det första skepp som ::lupen träffade
på" och ~nsi~Eterade på att bli rodd till sitt eget fartyg. Skälet h ärtill
var, att på det första skeppet befann sig Mrs. Fremantle, maka t1ll sk eppschefen, vilken ock~å deltagit i anfallet; Nelson an:: å g, att då man mga
underrättelser hade om Captain Fremantle's öden, så var det syn d att
onödigt oroa och skrämma dennes fru, vilket man skulle göra om hon
fick se Nelson i hans svårt sårade tilL::tånd.
Om Nelsons tal var i överlmnt präglat av heroismer, så var det ett
drag, som hängde samman med den fåfänga, som. var hans ärel~stnads
baksida och som han aldrig ens försökte dölja. Bekant är Lord Wellm gtons
skildring av sitt första och enda möte med Nelson, när de båda k rigEherrarna antichambrerade utanför något ministerium. Och Earl St vmcent, Nelsons store gynnare, kunde ännu så sent som före Köp enh amnskampanjen skriva: "Stackars Nel::on. Han förtäres av sin fåfänga , svag·
·
t t Nelhet och dårskap". Me.n samtidigt var St Vmcent medveten om a · . e
1
sons fel voro ännu större förtjänsters avigsidor, och han tvekade nt
heller om vem han skulle placera wm seeond-in-command hos Hyde par·
ker för att något skulle bli gjort och framgång i företaget säkra s. (På
..
hade
tal om Nelsons "fel" kan det vara lustigt att erinra om a tt h an aven
det bland amiraler i alla tider ytterst vanliga felet att alltför m y cket
.
~
lägga sig i tjänsten på ::itt eget flaggskepp. I det sammanhanget k a n "o n
så nämnas att Warner avlivar det rykte om att "Nelson inte var nago
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siörnan", som härleder sig från ett illvilligt uttalande av Codrington
ocll som tyvärr Mahan var okritisk nog att ta upp i sin eljest fack111a.nnamässigt sett goda biografi. Den ny>s citerade frasen torde vara
Ji]{a välb8kant för flottister i alla tider som den nyss omnämnda amiralsegenheten.)
Lngen som läser Nelsons brev kan undgå att förvåna sig över hur ofta
an
lamenterar över sin svaga hälsa. Detta är ett hos' människor med
11
fanta si vanligt drag, som hos Nelson kom till synes, när han deprimerad
och u ttråkad. I själva verket visade obduktionen efter hans: död, att han
va.r långt ifrån bräcklig och enligt ögonvittnens utsago var han praktiskt
taget aldrig sjuk. Upp8 klockan sex varje morgon promenerade han på
däck fyra , fem timmar, dag ut och dag in, månad efter månad, under de
länga u t dragna jakterna efter Napoleon före Aboukir och Villeneuve före
Tra fa lgar.
H ans rykte som amiral vilar främst på dessa två ting: han sökte
avgörande strid och fiendens fullständiga förgörande, och han var en
ledare, som inspirerade handling och lojal pliktuppfyllelse hos underlydande chefer, vilka han alltid höll orienterade om sina planer och behandlade som bröder.
Om det mesta är känt beträffande Nelson så är väl allt känt om d e
stora slagen: St Vincent, Nilen (Aboukir), Köpenhamn och Trafalgar.
Därför .<örja bevarade officiella rapporter, bulletiner, loggböcker, ögonvittnen s skildringar, privata dagböcker och brev. Warners uppgift är ju
att m åla ett porträtt av Nelson, och han går därför inte närmare in på
taktiska spörsmål; det är inte heller så lätt för en icke fackman att
skildra en sjöstrid i detalj, och man märker tydligt att vi nu äro på långt
avstånd från segelfartygstiden; det är inte så många som längre kunna
segelfartygsmanöver. Men med denna reservation måste sägas, att författaren fått fart och färg även över stridsbilderna. Anmälaren tröttnar
för sin del aldrig på att läca om slaget vid Nilen, som. väl är det ypp ersta
exemplet på de två ovannämnda grundläggande tingen för Nelsons amiralsrykte. Det är med det som med Narva: det var det taktiska snillet s
ungdomsbragd, som öppnade porten till en hjältebana Tegners ord a t t
"än till sagan lyEsnar de gamla sagoland" äro inte lii.ngre giltiga vad
beträffar Carl XII och Sverige, men äro helt tillämpliga på N elson och
England.
. M:en Nelson var ej blott taktiker. Han visade fr. o. m. östersjökampanJen och särskilt under Trafalgarkampanjens två år, att han hade administrat I·V f"ormaga
o
sam t - t rots sitt artistiska temperament - uthållighet och tålamod att utstå väntans vedermöda, vilka senare karaktärsegenskaper fordras för att taktikern skall bli en stor amiral.
d' Warner återger Mahans med all rätt ofta citerade ord: "tho.Ee farIstant stormbeaten ships, upon which the Great Army never looked, lay
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between i t and the dominion of the world". Den som skriver denna an.
mälan har kunnat dessa ord utantill nu i trettio år och alltid ansett den1
som ett väl funnet och ovanligt elegant formulerat uttryck för sjörna]{.
ten s inflytande på historiens' gång. Men d e äro mer än så: de ge Amirale 11
Nelson "in a nutshell". Ty det var ej blott Napoleons stora arme, son1
aldrig såg de·~·sa fjärran skepp utan detsamma gällde de blockerade
franska flottorna. Nelson organiserade nämligen blockaden så att endast
fregatter på framskjuten spaning visade sig utanför hamnen, m edan han
själv med linjeskeppen höll sig utom synhåll, långt ute till sjöss: hans
mål var den fran,ka flottans oskadliggörande, ej genom att hålla den
overksamt instängd utan genom att locka den till sjöss och där slå den.
Om Emma Hamilton har naturligtvis också det mesta redan blivit sagt,
och \Varner har knappast något nytt att b erätta som man ej tidi gare vet.
Hon var ju själv av samrna romanti!:ka läggning som Nelson med en
poetisk hjältedyrkan, som måste ha passat Nelsons egen natu r och inspirerat honom; i jämförelse med henne var den timida Fanny Ne!Gon
givetvis en blek skugga, lätt att förEtöra och glömma. Emmas man, Sir
'William Hamilton, var en typisk sjuttonhundratalets världsman; h an hade
ju faktiskt för reda pengar köpt Emma av sin kusin Charles Greville och
h ade inga illusioner om vad ett äktenskap med en betydligt yngre kvinna
med hennes förflutna innebar. Han fann faktiskt en viss tröst i att bli
ersatt av Nelson, för vilken han hyste den största beundran och tillgivenhet.
Det är många drag som forma ett genis bild; Oliver Warner har, som
r edan inledningsvis sades, lyckats väl med sitt porträtt, som är föremå let
värdigt. Boken kan med stor behållning läsas såväl av den i Nelsonlitteraturen bevandrade som av nybörjaren, som för första gången gör amiralens bekantskap. Tyvärr har förlaget låtit en klåpare rita omslaget till
boken. Låt inte det avskräcka ett inköp, ty mellan pärmarna h ar i ord
målats ett porträtt, som är lika bra som. det på omslaget tecknade är uselt.
O. Krol{stedt.

Jane's Fighting Ships 1957-58.
Redaktören, Raymond V. B. Blackman, svarar som vanligt fö r denna
publikation, .wm i år är "Diamond Jubilee Edition", dvs 60:e årgången·
Formatet är för första gången sedan begynnelseåret 1897 ändrat (ti!l
22 X 33 cm mot tidigare 33 X 22 cm.), vilket medfört en mera lätthanterlig
bok . Verket omfattar 542 sidor och flera tusen skisser och foton, varav
över 800 nya. Genom det nya formatet blir varje sida mera överskäd]ig·
standardbredden på fotona är 87, 122 och 191 mm samt skalan på skiS~er
l :1536 och silhuetter l :1800.

v en n ya tidens lösen är atomdrift. USA:s nya atomdrivna flotta börjar
också ta form. Det första av de 6 atomdrivna 80.000 tons hangarfartyu
11
"en har kölsträckts, likaså en kryesare på 14.000 ton, men att den sist~ärnnda skulle bli prototyp för en serie är knappast sannolikt. Fördelningen mellan atomdrivna kryssare och äventuella jagare samt dessas
storlek har troligen ännu ej kunnat fixeraE·. Däremot redovisas de 19
beslutade atomubåtarna (varav 3 äro färdiga) med ett deplacement av
lägst 1950 t och upp till 5450 t. Sovjets två under byggnad varande atomdrivna isbrytare (16 000 resp 25.000 t) äro också att notera. Detta visar
att atomdrivn a fartyg hittills äro av försvarlig storlek.
Antalet sovjetiska ubåtar har alltid varit föremål för spekulationer .
"Fighting Ship ~,., uppger, att 475 ubåtar äro färdiga och 100 under byggnad, men påpekar, att mot slutet av år 1957 ant a let färdiga ubåtar uppr.kattas till närmare 500 samt att Sovjet år 1961 kornmer att ha 700
innefattande även atomdrivna ubåtar. Storbritannien och Frankrike äro
de enda mariner som - utom USA och Sovjet - ha kommit så långt som
till att ha nätt och jämnt påbörjat atomubåtar.
I ett särskilt förord uttalar sig Earl Mountbatten of Burma berörnmande över "Jane's Fighting Ship~" och påpekar att Jane i 1903 års upplaga
gav impulsen till konstruktionen av slagskeppet Dreadnought, som revolu tionerade dåtid ens flottor. Han anser det vara signifikativt , att den nya
brittiska atomubåten skall få bära namnet Dreadnought, därm ed angivande att den revolutionerar dagens flotta.
"Fighting Ships" var först när det gällde att förut~'På hangarfartygets
dominerande plats i sjökriget genom att placera hangarfartygen före både
slagskepp och kryssare, vilket skedde långt före andra världskriget. I
årets upplaga tenderar robotl•ryssaren att placeras, om inte i täten, ~å
dock n ärmast efter hangarfartyg och slagskepp, vilket tord e vara signifikativt . L v-robota.r finns numera på ett flertal amerikanska kryssare och
jagare liksom även på de kommande stora fregatterna. BrittiEka flottan
komm er att få lv-robotar på sina under byggnad varande jagare, medan
Frankrikes och Italiens planerade kryssare skola få lv-robotar och ev
sjörobotar. Amerikanska sjörobotar finnas redan provisoriskt uppEtällda
På en del hangarfartyg och kryssare samt på två ubåtar, men troligen
fortfarande för avslutande försök. Som permanent bestyckning kommer
sjöroboten, att inom den närmaste framtiden återfinnas' på hangarfartyg,
den atomdrivna kryssaren samt på några av atomubåtarna. Beträffande
Sovjet s flotta så finns endast en kort notis om, att man där projekterar
en 50 tons långdistansrobot (70 fot lång) med en räckvidd av 1500 miles
avEedd för utskjutning i u-läge från atomubåtar.
"Fighting Ships" h~r alltid haft en mängd detaljuppgifter för varj e
fartyg eller fartygsklass och jubileumsupplagan gör intet undantag, utan
dyJika upp gifter tycks tvärtom ha ökat i omfattning, vilket i hög grad
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berikar ett studium av boken. Följande uppgift kunde exemplifiera det
sagda: Under kriget fick Sovjet låna 585 fartyg, varav nu återstå 31 ( g
stora minsvepare, 5 ubåts jagare, 4 verkstadsfartyg, 13 flodbog~erbåtar ) .
Fotografierna äro undantagslöst av hög klass. Skulle man v il ja dra
fram några särskilt intressanta bilder, kanske man kunde .:;:tanna vid de
utmärkta bilderna av de italienska fregatterna av Canopo-k lass m ed sina
76 mm akan i dubbeltorn med eldrören över varandra, ett utförande, som
ryssarna tidigare praktiserat och där de varit föregångare. Som slutvin.
jett kan man kanske plocka fram tite lplamchen med dels världen s snab.
baste ubåt, den brittiska Explorer, i 26 knops fart (eller mera) i uläge, dels
avfyrandet av den brittiska lv-roboten Seaslug, båda fotona signifi kativa
för morgondagens flotta.

A. K

LES FLOTTES DE COMBAT 1958
har utkommit, redigerad av H. och J. Le Masson, kända namn. som
borga för vederhäftighet och noggrannhet och som stått under b oktiteln
sedan 1940. P ublikationen lämnar i motsats till andra liknande även upp·
gift om marinflyget (icke bara det ombordbaseradel samt marina r obotar.
Sålunda,- f inns t. ex en notis om sammansättningen av l. svenska helikop·
terdivisionen, data ~ch bilder av USA :s luftskepp, sovjeti:;:•k a Il -28 (atta ckoch torpedflygplan l och Il-38 (ubåtsja.kt-flygplan), fran ska lv- roboten
Masurca, för nämna endast några exempel.
USA:s flotta upptar g ivetvis det största u t rymmet, som det anstar
världen,; mäktigaste marin. stort intresse tilldrar sig Sovjet m ed den
därnäst st örsta f lottan. Här visas till största delen bilder från efterkrigs·
tiden, medan en hel del äldre bildmateriel och föråldrade data n umera
uteslutit:;:. till fromma för helhetsbilden. Nya foton av ubåtar ha tillkom mit ;
bl a. p u bliceras för första gången den nya stora sovjetiska ubätsklassen,
so~ benämnes Z. Aven fotot av de nya minsveparna av pA-klass ä r nytt.
Brittiska flottan, som av Sovjet numera förvisats till 3 :e plats bland :;:to r·
maktsmarinerna, äger nu endast ett enda slagskepp, men börjar i stället
få fram nya typer av fregatter som ersättning för det stora ant al som
efter kriget utrangerats• eller försålts till småmarinerna. Franska flo ttan
är väl representerad med data och bilder, liksom även det svenska k apitlet,
som är uttömmande behandlat och illustreras av ett stort anta l goda
bilder.
Med sina 360 sidor och talrika bilder och skisser är "Les Flottes de
Combat" en värdefull källa för den, som önskar få en överblick över eller
detaljer om världens flottor.
A. J(.

"HAJAR OCH SMAFISK" av Wolfgang Ott.

Författ aren till " H ajar och småfisk", Wolfgang Ott, var en av de tyska
ungdom ar, som i andra världskrigets slutskede kastades in i den redan
förl orade kampen. "Hajar och småfisk" är alltså e n självbiografisk roman,
ctär f örfattaren porträtterar sig själv i huvudpersonen, matrosen Teichrnann, som enda~t sexton år gammal blir kommenderad till sjöss på en
]ljälpminsvepare och sedan snabbutbildad till ubåtsofficer
Live t ombord på hjälpminsveparen Albatross ses från. matrosens synvinkel och skildringen är bl a en frän kritik mot befälet särskilt det, som
rekryter as från reserven och inte äger de rätta kvalifikat ionerna till hand ling i en ödesdiger :;:ituation. Språket är det som förekommer i skansen
och anvä n des i boken okritiskt av författaren.
Efter att ha varit utsatt för ett flertal bombanfall och minsprängningar
möter Albatross s lutligen sitt öde under ett motortorpedbåtsanfa ll, där
hon fe laktigt väjer för en torped och sjunker. Svårt sårad lyckas Teichmann eft er otroliga strapat :;:er rädda sig i land och därmed till livet.
Några av h ans närmaste kamrater ha också undkommit och efter sjukhusvistelsen bli de alla antagna t ill sjökrigsskola n , där de jämte övriga
ubå t sdug liga "frivilligt" kommenderas till ubåtsvapnet .
Snart nog ham nar Teichmann som fänrik på en u båt, vars chef är hård
och gar vad ubåtsbefälh avare, som redan sänkt över h u ndratusen ton fientligt t onnage.
skildringen av livet på u båten är bokens toppunkt. Man får en god
uppfattnin g om de svårigheter, som voro förknippade med u båtsoperationerna i krigets slutskede och om de nackdelar det medförde för des:;:a
ubåtar att tvingas gå upp till ytan för att ladda sina batterier under
ständigt hot om anfall av fiendens flyg och fregatter, ut rust ade med
asdic och radar
Det ä r em ellertid inte de taktiska eller operativa spekulationerna, som
här ger bokens de~s värde, utan det är beskrivningen av de enskilda människornas insatser och lidanden utan några förskönande omskrivningar
och hjälteglorior. Det är riktiga människor med alla sina mänskliga svagheter m a n får stifta bekantskap med alltifrån den hårde u båtskapt enen
ner till den enskilde matrosen. Realistiskt och klart beskrives den instängda ubåtsbesättningens reaktioner under förödande sjunkbomban falL
Många dukar under för den psykiska pres ren orsakad av bl a dålig utbildning och av för lång tid till sjöss u nder hart när outhärdliga förhållanden . Andra åter rycks med av chefens obändiga segervilja och bi~tager p ositivt till att båten klarar ,:;:ig, även då den synes dömd till
lldergång.
.. A.tt ett så koncentrerat antal häftiga fientl iga anfall med vidriga fö ljder
1or Te· h
Ic mann och hans kamrater har kunnat inträffa, är föga troligt,
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utan här har författaren förmodligen samlat ihop stoff från olika hål)
för att göra boken rikt laddad med spännande scener och han h ar c cksa_
lyckats därmed.
Men boken beskriver inte bara livet till sjöss utan även de problem, son1
möter uttröttade be,ättningar efter deras återkomst till basen eft er expe.
ditionerna med ty åtföljande besök i hemmen, på sjukhus och bordeller.
Författaren har emellertid ej lyckats m ed att g e boken någon m ilitä1.
vederhäftighet. De militära bedömanden a äro alltför subjektiva och oin.
t ressanta. Vad han däremot på ett förträffligt sätt fått fr am är det
moderna krigets absoluta meningslöshet och namnlösa fasor och därige.
nom är boken en glödande proteEt mot krigets och våldets n edbrytande
makter.
Ott beskriver också hur det tyska folket fördes bakom ljuset och förråddes av "Hajarna", de nazistiska storpan<parna, beskrivna som gangsters, som trots' att kriget praktiskt taget var förlorat, fortsatt e a tt k asta
ut de "små fiskarna", männen, i de stridande tyska enheterna, till att
förgöras av de överlägsna allierade förbanden .
Man får också en bild av, hur den tyska ungdomens hänförelse och
idealism för de nazistiska ideerna och framgångarna i krigets början förbytts i bitter cynism och andlig rotlöshet, då motgångarna kom mer och
de politiska ledarnas tvångsmetoder bli kända.
Boke'ii har även fi lmats men ger som film inte på något sätt åskådaren
den spänning och laddade dramatik, som mtt sin prägel på bok en, utan
behandlar mer Teichmanns svärmeri iland än de hårda tagen till sjöss.
Som slutomdöme kan sägas, att boken är väl läsvärd men m åste t agas
med en "nypa salt".

Lars. Hansson.

Notiser från nar och fjärran
Sammanställda vid Marinens pressdetalj .

Storbritann ien.
Den brittiska flottans uppgifter, sammansättning och fördelning såsom
de presenterades i d en i dagarna framlagda brittiska försvarsbudgeten .
Brittiska sjöstridskrafter måste vara avpassade för att kunna
i fredstid bidraga till att Storbritannien kan fullgöra sina åligganden
mot kolonier och " protected territories'', skydda brittisk sjöfart och i allmänhet genom sin närvaro upprätthålla fr ed och ordning ;
i begränsat krig sl,ydda sjöförbindelserna, eskortera armeförband och
underhåll till krigsskådeplatserna och understödja dessa i <:trid;
i globa-lt krig effektivt bidraga till de västallierades gemensamma sjöstyrkor.
I Atlanten och Medelhavet kommer flottan och R.A.F:s marina flyg
att bidraga till NATO. Eftersom flottan, frånsett vissa koloniala uppgifter, kommer att operera i samverkan med andra allierade flottor så blir
målet att på effektivast e sättet bidraga till de allierades gernemamma
styrka och icke nödvändigtvis att åstadkomma en balanserad brittisk
flotta avsedd för alla uppgifter. De brittiska sjöstyrkorna i detta område
kommer att omfatta två hangarfartyg, två kryssare och ett antal jagare,
fregatter och ub. Hangarfartygen kommer huvudsakligen att utrustas
med flygplan och helikoptrar för ubjakt men behålla viss jakt och attack.
öster om Suez är avsikten att upprätthålla en balanserad flotta för allsidiga uppgifter och av aktningsvärd styrka. Detta är nödvändigt för att
Storbritannien skall kunna fullgöra sina uppgifter gentemot SEATO och
Bagdadpakten och för andra militära förpliktelser i detta område.
Eastern Fleet skall vara baserad på Singapore. Den ,skall bestå av ett
hangarfartyg (med balanserad styrka av attack-, jakt- och ubjaktsflyg),
en kryssare och ett antal jagare, f regatter och mindre fartyg. I den skall
också ingå ett ombyggt hangarfartyg utrustat för att medföra en commandostyrka och med helikoptrar för antingen trupptransport eller ubåtsjakt
Dtöver dessa operativa flottor komma ett litet antal fregatter alltid att
Vara stationerade i Persiska viken för brittiska åtaganden i detta område.
8n del lätta fartyg avses för Hongkong för lokalt försvar och för att tillsalUmans med ett fregattförband skydda brittisk sjöfart utmed Kinas
kust . Några fregatter eller j a gare a vses också baseras på Västindien och
"South Atlantic Station" .
Den 28/11 1957 meddelades att örlogsvarvet i Hongkong skall läggas
ned. Arbetena skall vara avslutade den 30/11 1959. Det talas även om att
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varvet vid Chatham skall läggas ned , vilket dock icke har bek räftats
officiellt .
Marine News jan 1958.
Slagskepp.
Anson och Duke of York har bogEerats till Falsane för skrotnin g . Far.
tygen har de senaste åren legat upplagda vid Garelock.
King George V, som också tidigare legat vid Garelock, bogserades den
20 jan till Dalmuire för skrotning _
Marine News jan 1958 .
Hangarfartyg .
Ombyggnade n av "Victorious" som pågått i mer än sju år är nu klar.
Fartyget har genomgått en fullständig ombyggnad från hangardäck och
uppåt och har b l a försetts med vinkeldäck.
T h e Navy febr 1958.
Jagare.
Concord återvände till PortEmouth den 11/12 1957 efter 10 års t jänst i
Fjärran öst ern. Jagaren deltog bl a i "Yangste-aff ären" .
Marine News jan 1958.
Ubåtar.
Ubåten Cachalot som ingår

Amerikas Förenta Stater.
provskjutnin gar med "Polaris" - flottans nyaste robot - beräknas äga
rum i juli 1958. Polaris som i första hand avses för atomubåtarn a kommer
att få en räckvidd på ca 240 mil.
Ou r Navy jan 1958.
~ybyg gnac:ler

1957 och 1958.
27 fartyg har tillförts flottan under 1957. Av desm är 1 hangarfartyg ,
ganger, l atomubåt, Seawolf, 6 jagare, Davis, Jonas Ingram, Manley,
vupont, B1gelow, Blandy. 7 eskortjagare, 12 minsvepare, hjälpfartyg och

amfibiefartyg .
Under 1958 kommer endast 17 nya fartyg att byggas. Av dessa är
1 hangarfartyg , Independence , 5 jagare, 2 eskortjagare, 7 ubåtar.
AV ubåtarna är två, Grayback och Growler "robotubåtar " utrustade
med k onventionellt framdrivning smaskineri. De övriga fem: Skate, Swordfi! h, Barbel, Sarga och seadragon får atommaskine ri och lconventionel l
torpedbestyck ning.
Dessutom kommer ett stort antal fartyg att vara klara med ombyggnadsarbetena under året. Bland dessa märks främst robothangarf artygen
Little Rock och Galveston Sammanlagt 11 fartyg kommer att vara k lara
under året.

Porpoise-seri en sjösattes den 11(12 1957.
Marine News jan 1958.

Fregatter.
Ashanti, den första av en ny typ fregatter, kölst räcktes i dec 1957.
Marine News jan 1958 .
Fregatten EaEtbourne, sjösatt 1955, har hissat befälstecknet i jan 1958.
The Navy feb r 1958.
Patrullbåt.
En gasturbindriv en patrullbåt av ny typ har sjösatts. Fartyget k ommer
att bestyckas med en 40 mm a kan (Bofors) och fyra 53 cm torpedtuber
alternativt en 8,4 cm kanon (uppställd i ett stabiliserat torn) och två.
t orpedtuber. Fartyget som fått namnet Brave Borderer får en b esätt ning
på 3 off och 17 man.
The Navy feb r 1958Rservflottan.
Kryssarna Jamaica (8.000 ton) och Superb (9.800 ton) har överförts till
reservflottan .
La Revue Maritime jan 1958·

Our Navy jan 1958.
Planerna på ett andra atomdrivet hangarfartyg har t ills vidare uppskjutits. Projektering och konstruktion av ett antal atomdrivna robotubåtar har givits prioritet.
Marine News jan 1958.
Ömbyggna(le t·.
Kryssarna Albany, Chicago och Fall River skall enligt beslut den 17 ; 12
bygga s om till robotfartyg. Fartygen kommer att utrustas med robotar
av Talas- och Tartar-typ.
La Revue Maritime febr 1958.

!\'"b
• Yggna<ler.

Australien.

Fyra fregatter av ungefär samma typ som den brittiska Whithy är

~der k onstruktion. Sjösättning av det första fartyget beräknas ske uner 1959

La Revue Maritime febr 1958.
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Ombyggna der.
D en till fregatt ombyggda jagaren Quiberon inträdde i tjänst den 17; 12
1957.
Marine News jan 1958.

Kanada.
Eskortj agaren Chaudiere sjösattes den 13/11 1957 i Halifax.
Marine News jan 1958.

Danmark .
Ubåten Springeren (f d brittiska P 52) återläm nad e~' vid en ceremoni
Falsane till Storbritann ien. Fartyget kommer sannolikt att slcrotas.
Marine News jan 1958.

Grekland .
Ubåtarna Delphin och Pipinos (f d brittiska Vengeful resp Veldt ), har
å terlämnats till Storbritann ien den 9/12 1957.
Marine News jan 1958.

,,

Norge.
Korvett en Nordkyn (f d brittiska Buttercud) har sålts till privat ägare
och byggts om till valfångare .
Marine News jan 1958.

Colombia.
Förutom de svenskbygg da jagarna 20 de Julio och 7 de Agosto består
columbians ka marinen av följande enheter
jagarna L'antioquia och CaJdas (ursprungl igen inköpta från Portugal
1934 och senare moderniser ade).
fregatterna Almirante Padilla, Capitan Tono och Almirante Brion (in·
köpta från USA).
8 kanonbåtar , 3 flodbåtar o:amt ett antal patrullbåta r och trängfartyg.
La Revue Maritime febr 1958.

Polen.
I enlighet med Warschaw a-pakten har Polen tillförts 1 Skoryj-jagare
och fyra patrullbåta r (Kronstadt ). De nya enheterna i polska flottan er·
hålla namnen Grom och Zreczny, Grozny, Zwinny och Wytrwaly.
La Revue Maritime febr 1958.

