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T earetisk metod för jämförelse av artill e ri ~ 

pjäsers och artillerisystems effekt. 

Av Kapten PER LINDB LOM, 

Inledning. 

Denna artikel avser Jämna e tt bidrag till d c försök SO!ll 
gjort s a tt skapa en grund p å vilken en _jäm_förelse 1~1_cll a n 
olika artille6system kan hyggas . Med arbll cnsystcm forsta~ 
i detta sammanhang ett fartygs tota la artillcriulrustning, 
d v s pjäser, ammunition, torn och eldledning. 

Flera vägar ha tidigare försökts för att nå fram till en 
sådan jämförelse. Flottpolitiken, med ett s tä ndigt pågåen de 
typutrcdningsarh e lc, h ar a11tid h å llit frågan om .. d en_ ena 
pjäsens företräde framför den andr a aktuell. D et ar eJ .. h a r 
meninaen att kritisera hittills använda 1ne toder ulan i s ta ll et 
söka visa en ny väg som grundar sig p å rent t eo retiskt, m a
tematisk och statistisk behandling av frågan. 

Fl ackbanearti Ile r i. 

»Artilleriets effekt». 

Artillerie ls uppgift är att förstöra m å let. 
Alt förs töra målet innehär att spränga, bränna eller sänb1 

det. Härtill erfordras visst arbete och för detta m·belc vi-;s 
energi. Energien levereras av projektilen vid anslaget i n w.
let och vid sprängladdningens explosion. Artilleriels upp g1fl 
är alltså att till målet överföra energi, som i målet kan om
vandlas till förstörande arbete. Uppgiften är tvåfald ig, dels 
överförande lill målet, dels arbete i målet. 

Eftersom förslörande av målet är det eftersträvade re
sultatet, är graden av förstörelse i mål et, som c lt viss_t. t r
tilleri kan ås tadkomma på viss tid, målt på deltas df eld. 

Artilleripj ä sers effekt. 

Effekten blir beroende av projektil ens förslörande ar~J t_'~ e 
i målet samt antalet projektiler, som p e r tidsenhet t rail<1 

målet. För att bedöma en pjäs effekt m ås te dessa tv å f ak
torer vara ],ända. E ffekten bildas av faktorernas prod ulz l. 
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proj ek tilens för s löran de arbete i målel är heroende på 
projel~ lil en~ en ergi inn; h å ll ocl_1 målets molståndskr~fl. BOl:L
scs fra n malels m o ls tandsk raft och tages endast hansyn tJll 
proj ektilens energi inneh å ll och antalet projektiler som på 
viss tid kan l;:omm a till verkan , d v s träffa m å let, erhålles 
en uppfattning om en pjäs möjligheter all på viss Li d ut
föra förstöra nde a rbete. 

Om varje projektils energiinnehå ll kunde, undel' förut
sä ttni ng av träff, överföras till förslörande arbet e i måle t 
och de lt a m·bclc vor e likvärdigt var än projektilen träffade 
i m ålet, och vilket mål de t än träffa de, kunde tidigare re
so nemang direkt tiLlämpas för a tt bestämma en pjäs effekt. 
Om dä r emot hänsyn sk all tagas till projektilens möjligheter 
att i olika mål uträlla förstörande arbe te och till dett a ar
betes olika verkan i m å let, m åste a ndra faktorer beaktas. 

För det första måste måle ls egcn~kaper m ed tagas. För 
det andra m åste va rje träffs möjligheter till förstörande ar
bete värdera s eft er dess läge i måle t. Resonemanget skulle 
teoretiskt kunna fullfölj as enligt följande. 

Pj äsens cffe];:t b estämm es av dc sannolika antal träff, som 
erfordras för ernåen de av vi ss verkan, samt av sannolik
heten a lt uppnå d e tt a antal träff. Sannolikheten för att upp
nå viss t anta1 träff kan teo reti skt heräknas utan s lörre svå
righ et. Värre är det att bestämma sannolika antalet träff 
för emående av viss verkan. Beräkni ng av denna sistnämn
da faktor kräver kännedom om sambandet m ellan antalet 
träff och sannolik verkan i måle t för a lla typer av m td som 
kan ifn''1gakomma. 

Om sannolikhete n att m ed n träffar uppnå en viss skada, 
exem pelvis sänka elt visst mål, representerades av funktion 
\'(n ), samt sannolikheten att nå n träffar av funktionen 
S(n), skulle den totala sannolikheten, 
n = n 
s-"----- \'(n) S(n), för n skoll representera förv i_inl~Hl ver-
ll = l 

kan i m ålet Den förväntade YCrkan är då ett m:'Ht p å pjä -
sens effekt. 

Funk tionen Y (n) kan ·ej teoretiskt bestämmas. För att Et 
e_n uppskattning om dess värde erfordras omfattande sta
t~st~k över sänkningar genom artill eri träffar. En s~l<lan sta
t_1_Shk ä r f n ej tillgänglig. Em elle rtid k an man kringg~1 svå
~~_gheten att bestämma funktionen (Y(n) ge nom alt göra 
'Jssa antaganden . 
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För del första. En a r tillerip jäs effekt bestäm mes av den 

förslö r ande energi som pjäsen kan överför a till e lt vissl m n] 

p~t en viss tidsenh e t. 

För det andra. Denna förslörande energi är likvärdig vnr 

i målet den än kommer t ill verkan. 

För del tredje. \'illkoret för att energi skall komm a li ll 

verkan är alt projektilen ifråga ej stoppas av m å lels pansar. 

Funldionen Y (n) får m ed dessa antaganden formen k · n 

om k är antalet lräff och a verkan (förstörande energi) 

av en träff. 
Dessa anlagande innebära i princip, all en träff i ma let 

gör samma skada var den än träffar. Detta kanske kan sy

nas orimligt, men om man tager i belraktande för del första , 

att varje i.räff utgör en brandanledning och vidare alt mo

derna fartyg äro fönedda med mycken ömtålig mate rie ! 

spridd över h ela fartygel så kan deila anlagande an -;es 

godlagbart åtm ins tone för medelsvåra kalibrar. Den förv ; n

lade verkan i målet, som enligt ovan gjorda all'tagand ·n, 

ka n uUrvckas som den sannolika fö1·störandc encrgicn öv T 

förd tiJ(målct, bm nn lcck11as 

k=n 
> k· a· S (k) 

k = O 

Träffsanno l i khetsberäkr. i ng. 

Om sannolikilelen för en träff med cll ~,kolt = p och s,\ 11-

nolikhclen för bom = q (·.· p + q = 1) är -;annolikl wll' n 

n! 
fö1· k träffat· med n skolt = l· 

1 
pk qn~k. Skj utes 

.,_.( n - k)! · 

n skolt tir den sammanlagda träffsannolikheten för al l:1 n 

skollen 

k=n n! 
~ --- - ~ pkqn~k 

k = O k! (n - k)! 

Fö r ber~ikning av fön·änlad verka n i må let kan ova n

s tåe nd e ut nyt tj as enli gt fö ljande. 

Ber äkn a d ve rkan av ett skolt i m å le l = a 
av k sk o lt = k. a . 
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Den sannolika verkan av n skjutna sk o tt 

k = ll 
--- k. a .--- 1_1_ ! __ _ f-0 k ! (n - k ) 

pk qn~k 

Dell a k an sk r ivas 

k = n (J n-k :_s:-- (n - 1)! q 
a. p.11 n. ~ 

n = O (k-l)! (n-k)! P 

= a. pn, n lrl -L 21 n~l -
, P - a . p.n. 

.. San nolika vcrka11 '1 J t t o 
' v n s ;:o = n ganger sannolika ver

kan av elt skoll 

Formel. 

Om \V 
T 
11. 

P. 
l. 
Q. 
Va 

så ar 

är förväntad förslörande energi m<'llcl 

är träffsannolikheten j % 

\V 

antalet skott per minut 
projektilvikt · 
sprängladdningsvikt 
sprängladdningens specifika energi 
ansJagshastigheten 

T · n . 

1()0 (1. Q. -J27 + \'2a. p 

o· 
b 

E ldledningens effekt. 

k ge al 

bc~cn f1 öt·viiut~d? effekten i målet är em ellertid CJ. enbart 
l Oente 'lY llllll!ls Hl) t · f ]t · ' · L 

p' ä . ' · .. P agna a;: orcr vilka enbart heröra 

11JI. sen med anJmtmJ l!On och må!cl. E!dledninn ril-tinr;i!l-
ngar tornh)'lstr•l· t' · 0 ' · " L · 

D ' . \. ' . d \. 1011Ct' ll1 111 l n ved;: a ä ven ])-"l n f fel· l ' 

ewla lllvcrl·a If" J . < ~ uCll. 

sa111;olild . 1 "~ n .lll?< y~· nlt s '.JUI1abellen s teoretiska lräff-

illl'a"tt . Jet Lunsl,as. ltform:..mdct av centralinstrument ril·t-
c n1na·u· och ·· , ·· J ' ·' 

syf ta till ~c ., • ~J'_1 Jga .. . c .cmcnt, son~ ingtt i chiledningen 

anda 
1
., <1

1

1tl1 _IHc~kl!sld lll~Jllggora all pJäsens tcorciska prcsl-

, s '-c~ ,unna nlnyllJas. 

li]Jleorelrsk ~;-l~:.m inv~r~'-Hll .av eldledningen p~t tröffsanno-• 

ing·oelen hc1ctknas enl1g l folJandc. Yarjc i ett artillcris\'s!cm 

fe !J~\?;~d e c!1hct analyseras med hänsyn till nogarannhel och 

'-a or. (~cnom so.Jnmansli:illniug av dc stt e!·'h1lllna, av en-
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h e lernas fel b eroend e spridningarna i till pjäse rn a ul arbe

tad e värden beräknas en 50- 7o spridning. Denna 50-jf,, Sp r id

nin a utnvlt]'as sedan i beräkningarn a i stället för skjut la-
"' " . 

b ell ens 50- '/o spridning. 
Ar till er isvs lemens eldledningstekniska effekt kan äv <·n 

härledas s t~Listiskt genom h ea rbe tning av skjutresultal. F i 'n·

utsätt ning h ä rför är dock, att t illräckligt material slår ti ll 

förfoganZle. E tt studium av eldledningarna för att f å fra 11t 

en te'örelisk t räffsannolikh e t en li gt ovan angiven grund ge r 

e tt resultat, som anmärkningsvärt väl över ensstämmer m ed 

det r esulta t, som erhålles genom h earb e tn ing av skjulsla

tis tiken. 
Den träffsannolikhet som härvid erhålles b lir heroen de 

av dc olika eldledningssys tem. och riktfölfarande som fö re

komma. Emellertid har det visat sig möjligt, att med l ell

ning av erhållna resultat f å fram förhåll a nd et m ellan träff

sannolikhet en ligt skjuttabell och träffsannolikhet fö:· e tt 

sys tem av pjäs p lu s eldledning. Detta fö rh å llande vane r ~n 

m en gränserna för variationerna äro små . · 

ön; kvärt vore för bedömande av h ela artillerisystemels 

effekt, att eldledn ingens inverkan kunde formuler as som en 

faktor (»eldl edningsteknisk effektfaktor»), som d irekt ge

nom multiplikation med pjäsens effeld k u nde ge det sä<k la, 

nämligen systemets effekt. D en eldledningstekniska effekt

faldorn kan definieras som eldledningens verkningsgr ad och 

erhålles genon1. division av träffsannolikheten för systemet 

eldledning plus pjäs och skjuttabellens t räffsannolikhet. 

Med god approximation är d e t möjUg:t att generalis~ ra 

denna faktor ti ll tr e värden b eroende enbart av cldledn lllg 

och riktsätt. Alltså kombina tionerna : radareldledning - ra

darriklning, radareldledning - optisk riktning, op tisk eld

ledning - optisk riktning. 

F u n ktionssä ke r het. 

Ett artillerisystem är alllid b ehäfta t med f el. För b edö

mande av ett artillerisystems effekt år de t nödvä ndigt ,1 l ~ 

känna dess funktionssäkerhe L Funktionssäkerheten k an I 

detta sammanhang betraklas som förhållandet m ellan an l~l

let avsedda avgivna skott till de verkligen avskjutna. Va r.J e 

i e tt system ingående enhe t, som genom upphörande fu nk

tion kan förhindra avgivande av ett skott, verkar p å det ta 

förh å llande. Ju flera enheter i e tt system, som h ar denn a 

möjlighet, ju större blir förhå llandet. Enär dc't ej l igger Jll-
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om m öj lighe ternas gräns a tt studera varje enh ets funktions

säk erh e t, ell er bättre uttryckt, sannolikhet att funaera är 

det n ödvändigt att helt .lita på statistik. 
5 

' 

Med utg~ngs1~unkt frå n statistiken över procent fullsalvor 

kan fu nktwnssakerheten b eräknas med hjälp av följande 
antaganden: 

1. Sannolikheten för a tt en pj äs inom ett system skall 

fun gera är lika för alla pjäser inom systemet. 

2. Denn a sannolikhet är oberoende pjäserna em ellan. 

On~. sanno}ild1eten fö:· alt en _pjäs i. e tt system skall fun

gera ar p, sa ar sannolikheten for alt 1 ett system av n pjä
ser a ll a skall fungera = pn. 

Om P ~ir antalet fullsalvor i procent av antalet salvor är 
l ' 

p = p li 

Den förvä n tade funk lionssäkerhe ten hos e tt artillerisv

slem av n pjäser med vardera funktionssäkerheten p blir 
då m edelvärdet av 

i = n 
2::____ Pi vilke t är n. p. 

i = O 

Faldorn p kan därför multipliceras direkt m ed förvänlat 

antal -~rä~'.f per mh~ut enli~t ti?igare resm;emang för att ge 

c~en fmv~ntad.e effekten 1 malet med hansyn tagen även 

bli funklwnssakerhet. I följande sammanställning behand

las fak torn p på samma sätt som eldledningstekniska effekt

faktor n och har f å tt b enämnjngen »funktion ssäkerh etsfak

torn» .. R esullalet av b ea rbetning av statistiken enligt ovan 

ger VJ d handen att i princip två värden på funktionssäker

hetsfak torn kan uppställas . Ett värde för halvautomatiskt 
och ett för helautomatiskt artilleri. 

Sammanställnin g. 

.. I det föregående ha fö lj ande tre faktor er varit föremål 
for b eh andling: 

l. Förväntad energi i m å le t. 
2. E ldlednings tekniska effek lfaklorn. 
3. F unk tionssäl.ccrhe tsfaktorn. 

E'tt a r tillerisyslems effekt kan teore tiskt formu eras: »D en 

~annolika förväntad e effekten i målet» och bildas av p ro
nkten av dessa tre fak torer. 
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A llmän j'ormel. 

Beteckni ngar: 
A = Ar till erisys tem ets effekl. 
vV Förväntad energi i må let p er mi nut av en p j iis. 
n P jäsen s el<lhastighc t i sko lt p er minu t. 
a Alntal pjäser. 
f E ldlednings tek nisk effeklfakt or. 
p Funktionssäkerhc tsfaktor. 
T Teore tisk träffsannolikhet enligt skjut tabelL 
Ep =-= Projek tilens anslagsencrgi. 
P = Projektilvikten i kg. 
Va = Projek tilens anslagshastighet i m/sek. 
El - Sprängladdningens energi. 
l Sprängladdningens vikt i kg. 
Q Sprängladdningens specifika ener gi 1 lzgcal. 
E Projektilens energiinnehåll. 

Va2. P 
E=Ep + Et = --- + l·-127 ·Q (kpm) 

g 
rr 

\V = lOO . E . n · l0-3 (mpm/min) 

A= a· \V · f· p (mpm / min) 

Träffsannolikheten T beräknas för det mål mol Yilkel dc 
artilleripjäser som skola jämföras avses verka. För att tuga 
hänsyn till målets pansar och projektilens genomträngnings
förmåga måste målels yta reduceras till gcnomträ.ngbar yl_a. 
För alt förenkla beräkningarna kan målet aprox11nera-; tdl 
cll prisma. T ullages med hjälp av skjuttabell enligt gii n ~
sc bcräkningsförfar:mdc. Eftersom heräkninganw syfla tdl 
en jämförelse kunna beräkningarna förenklas tilt att <' ll
das t omfalla målvinkel 90°. 

Som tidsenhet är det himpligt all välja en minut. Ant ,ll cl 
skolt (n) bir då pjäsens teoretiska eldh ast ighet i skott pe r 
minut. Slulresullalet (A) får med h~ir angivna sorler di nlL'll 
sionen m egapondmeter per minut, d v s effektens .din1c_11-
sion. Det kan vara av Yi:"irdc att artillerieffekten bhr nw lt 
med dimensionen »effekt». . 

Vid beräkning av en jämförelse m ellan oli1ka adi Jlcr l: 
system går man nu till viiga på följande sätt. Effekten pn. 
svslemen beräknas mot dc n1.ål och på de avstånd so n1 li

1 

taktiska m fl synpunkler anses vara lämpliga för de fn rl yg 
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vars .sys tem de t här är f.~·~~a om. Man erhå ller då en u pp
f~ttnmg ?m s)'s ten_1 e1;s m oJ llghele r a lt u pp nå skadande ve rk-
11mgar p a m al en ~fraga. De ber ä kn ad e förväntade effekte r
na l.umna serl an d1rekt jäm.föras . Om dc olika systemen för
u.tsattes h a samma cl dl~dnmg och sam ma typ på konstruk
tJ ?n d v s h a~_va ulon.whsk ell er helautomatisk, k a n beräk
ningarna bcgran sa~ t ill _a lt omfat ta end ast p jäsern a som så
dana . D v s fun.~dlO I~ssakerhets- och el cllecl ningsfaktorerna. 
som i d elta fall a ro llka, bor tfalla . 

Luftvärnsarti'i leri . 

Beg r·eppet »luf t värne t s effekt» . 

.Pro.~l cmet alt bedöma artil leriels effekt vid luflvärnsskjut
nwg ar t:nnorlynda än molsvarande för flackbaneskjutning. 

Den cflcrstravade verkan av luftvärnseld är nedskjutnin<~ 
av m å let_. Ul~~-ngspunkt~n. för bedömning av effekten vid 
en. luflvarnspJas kan darför vara pjäsens möjligbeler alt 
skJuta ned ett fl~'gplan. c 

~~nellerli.d n.1åsle man laga hä1~syn till atl luftvärnets pri
ma w uppgift ar alt skydda .det fartyg d~ir det är uppslö.llt. 
Skydrlet a~ e~t fartyg mot flygplan bör ej m~i.la ~; enbart i 
anta l_?l nc<•s}'-J~llna flygplan per anfall, ulan i hur mvckct 
luflva r nct pa fartyget skyddar fr ft n skada. Xvcn om et'L an
faHanrle plan ej skjuts ned av luftvärnselden, s{\. kan elden 
reducera, J_>lanels möjligileler att träffa fartvgct med sina 
~a~en: hngserfarenheterna f~·ån beväpning av handelsfar-
yg __ visa bl a a! l. trols alt vid endast LJ ';; av anfall mol 

bevarad e_ handclsfarl~y~ fientliga plan sköls ner, så uppv i
s~ d,? b~_varade handelsfartyg endast en förlust av 10 j~ mot 
2;:> 7o for obevärade. 

Vid hcdön:_ni ng av ell lnftv~imssystems effekt b(!r därför 
antalet lu flvarnscldenhcter ingå som en si.irski!<l faktor 

En realistisk bedömningsgrund för luftvärnseffekt erilål
lcs genom alt bestämma sannolikheten för föl'11indrand c av 
~11;1 ett flygpl~~l k.an ulöv.a _skadande. v~rkan prt eget f~ulyg. 
dc . man HI~la~eJ ~lt nunst en l.raff 1 etl flygplan 11111 ~111 

lta konumt llll s1tt avsedda avivt·ningslä<re hindrar flva-
pl an t f' o t o l! - ' t-> ' • t-> 

l 
e ran al asla< .;:onn_na nå~on skada })'\ enet f'·ll'tvu s'l ca b .. 1 . . . , b L ""'' • ' . n era .;.nmg av lttfväruspj~isers effekt ulförn s cnli<h föl-

Jande. "' 

Beräkning av effekten för luftvärn. 

d Möjligl}cten för en p~äs alt ernå. minsl. en tråff i.ir heroen
c av 1.va faktorer, pJascns leorci1ska lr~iff~, annolikhel samt 
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m1Lale t sk o tt som pJ asc n kan angiva under den lid m a le t 

befinner sig inom porte. Pjäsens eldledning tillkommer se

dan som tredje faktor, där, liksom vid fl ackbaneskjutni1w 

eldledningsfal~torn utgör ett m å tt p å eldledningens möj li ~~ 

het alt tillgodogöra pjäsens teoretiska träffsannolikhct. Et t 

luftvärnsartilleri syslem kan därför studeras med hänsyn t ill 

följand e grunder. 
l. Teoretisk träffsannolikhet enli gt skjultabelL 

2. Antal skott som. kan avgivas under ett a nfall. 

3. Eldlednin gen s inverkan p å träffsannolikhete n. 

Med stöd av vissa förenklande antagande innebära nde 

approximation av m å let till en kvadrat och skjulfall et 1i!l 

rak molflykt är det möjligt beräkna sannolikheten för m in st 

en träff i funktion av avstånde t till m å let med utnyttj a nde 

av den s k r-fördelningen. 
En exakt beräkning av sann o]j).ca antalet träff under c lt 

anfall skulle få formen av en summering av varj e sk olts 

sannolikhet för träff. Enär träffsmmolikheten varierar m vc

ket starkt n<ed avståndet till målet, beroende på att en ;!el 

automatkanoneldledningar endast kunna utnyttjas med »hs t 

avs tånd» sku lle en så dan summering bli svår. Med stöd a Y 

följande två antaganden i:1r d e t emellertid möjligt att p å d l 

enkelt sätt utnyttja träffsannol ikhetskurvan enligt ovan . 

1. Målfart 200 meter/ sele 

2. Elden anses avgivas som upprepat antal serier en fö r 

varje sekund med av pjäsens e ldhastigh e t bestämt a n

tal skott. 
Dessa antaganden innebära en approximation därigenom 

alt varje serie antages oberocnede av dc andra .. 

n-värdet i r-fördelning får bestämmas av pjäsens. sk ull

hastighet per sekund. Beräkningarna utföras sedan med syf

te att få fram sannolikh eten för minst en träff för var 200 

meter av ett flygplans väg mot målet. Alltså för sannolik

heten för minst en träff under varje sekund av e tt an fa ll. 

Sannolik he ten för förh indrande av att ett flygplan k a n 

utöva skadande verkan på eget fartyg kan nu formul eras : 

Sannolikheten (P 0 ) alt utanföt· ett visst avstånd (D ) er-

hålla minst en träff. Denna blir då: 

D 
1- -I l (1- Zn) där z0 är sannolikheten a ll på 

porte 
avstå ndet D erhålla minst en lrMf. 
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z0 beslämmes av eldenhelens d v s pJ a se ns och clcHecl-

1_1_~ ~~gens p res lan(~~ · . p~_r~ccn _av max_im~la praktiska porfeen 

fOl eldenheten fo1 l1a1 autaoet skjulfall samt D ,l tl· , 
d t a st·o d o "Il f" :s ., c s u Jgen 

av e ; -~. an p a YI (et Jygplanet beräknas utlösa sina 

v~pet~. FOJ at_t_ sedan utnyttJa dessa siffror i en jämförcl~ e 
dar eJ. bl~tt p.]as~_rnas verkan utan även deras .sammanla ad a 

antal m ga kan forfaras enligt följand e. b 

1. Eldcnhcle}·nas, d v s sys temen eldledning plus lavctta

ge, _vcrkan crhaUc~.gcnom direkt addition m ed deras san

nolikh eter for traff (PD) under ett anfall. 

2. yed.can av antalet enheter beräknas som clt värde 

= 10 % av antalet cldenhclcr. 
Summan av 1 och 2 ger det söl , la v;1· t·clct IJ o J fl ·· l 

effekt. ... c a u varne s 

.·· ~van,~ämi,Hla bcräkn~~:g_smelod ger även möjlighet att bc

tal-..na :s,"lll~samma~~- moJliga kombination av i ett artilleri

system mgaendc pJascr (lavettage) och riktstativ. 

. ~nt~g t e~- ~lt ell fartyg är t~_trustat med 7 enkla pjäser 

'~-~ och en fmscdd med korrektor som get· ctl Pn för varj e 

pJaS av Pk Vidare att fartyget är försett med 3 riktstaliY, 

där enheten riktstaliv plus en pJ"äs rrer e tt p a p 
... . b D< v r· 

PD fo1· el l nidstaliv med lvå pjäser blir då 1 - (1 _ Pr) ~ . 

Ant a eldenheter pjäs plus korreklör. 

b » pjäs plus riktstativ. 

c » 2 pjäser plus clt riktstativ. 

Sammanlagda effekten (A') hos hela syslem blir ([ [1 

A = a. Pk + b. Pr + c (1 - (1-Pr)~) + a+ h + c 
10 

a + b+ 2c = 7 och b + c = 3 

genom reduktion erhåll es 

A=4Pk + 3 Pr + 0,7 - c (Pk + Pr~ + 0,1 - Pr). 

Bära v framgår a lt kopplingen: 

tiv4 Pj_äser med korrektör samt 1 pjäs till vardera riklsta

h·:t ar gy1~!1sm~unast under förutsättning att Pr < Pk + 

l. + 0,1 , ar daremot PI" > Pk + Pr2 + O 1 sl ·all l' Ol1I>-
tnge1 ... 1 ··· .. .. . ' ... ... 

oc] 1 "Vd~a _pJas 1~1cd korrektor och ovnga kopplade två 
1 tva t1ll nktslatlVeu. 
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Sammanfattnin g. 

Som inledningsvis framhölls är den här angivna m etoden 

för ber~ikning av artillerisystems effekt rent teoretisk. En 

rättvis och förutsättningslös grund för en jämförelse m ellan 

artillerisystem bör emellertid byggas på rent matema tisk 

teoretisk grund. Del är dock nödvändigt all ge den grå teo

rin färg och r elief av praktisk erfarenhet, och den utgö res 

i delta fall av skjutslatislik. 
Allt eftersom stalistiken fdtn skjutningar med den m o

derna materielen ökar är det möjligt all erhålla ett allt siil\.

rare grepp om hittills svårgripbara faktorer. Emellcrlid p e

kar en bearbetning av tills nu utförda skjutningar mot att 

dc värden som kunna framlagas på eldledningsteknisk cf

fcktfaktor, funktionssäkcrhelsfaktm· m m äro rimliga och 

fullt användbara. Metoden skulle alltså ge en god möj Ii gli et 

alt bedöma dels våra nuvarande artillerisvstem, dels u tgi"l ra 

en grund för fortsalla diskussion er och val av artillerisys le m 

på planera de fartyg eller ombestyckning av äldre . 
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Ovning storebrass 
Av Kapten B. ÅHLUND. 

Eflcrföl.jan<~ c redogörelse för övning »Slon:brass >> iir en 

sai~:nnans lallmng .. av . r efera t och tidskriftsartiklar i in- och 

u.~]a~?<!sk p1:css. Ovnmgcn inn ebar e n ligt uppgift ett första 

fors?!.... all 1. s to r skala samo rdn a stridskrafter, underst ~ill
da ~~ ena sl(lan ~t h e SUJH'~me alli ed commmHie r Europe 

(SACEUH) » och a a ndra sHlan »t he sup rem e all i C([ com

n:ander Atau~.ic (SACLA:\'T)». Då<lD des~;a chefer följde öv

mngcn ~om overledare och d cllogo i den slutliga genom-
gången 1 Oslo. ~ 

I .~)vJ~ing~n d;;Hogo stridskrafter f rån 8 allantpaklländer 

v~rJ am te .. ;-;~·a Zeeland sEilldc en kryssare till övningsled 
Ilingens foriogandc. 

övningen s ändamå l. 

övningen Imvudändamål uppgavs bl a var::J 

alt pröva XATO:s 1
) befälsorganisalion, 

~tt prö:·a och öva samverkan mellan land-, flve1- och sjö

slndskraller tillhörande NATO:s olika befäls01;17·åde n, 

alt ge en realistisk bakgrund för en rad olika takt iska 

momeJJlÖ\: J.~in~a r berörande praktiskt taget a lla dc uppgif

te.r, son~ sjoslndskraficrna och marinflvgct kunn a tänkas bli 
stalld a lllför under krig. · 

Ehuru jcke o~!icclll ~1 tsagt, kan övningen äv en ha avsett 

a~~. pra!dJskt prova planerna och m etoderna för att h imna 
hJ ~.t.lp .tJll Da n ma r k och Norge . 

, Ovumr~en tl\' s {~ g även all ge en p t!l agiig m an ifesta tion av 

\ad ::\T.A IO :s strJdskrafler förmå uträtta i samverkan. Dess 

lll ora]Jsk a betydelse för sanm1anhållninocn och ·mdan ino111 
de 1\.'A "l'O .. to < 

.. 1'""\. -anslutna landcrna ha1· äv en understrukits . 

lit?~niJ~g~.l e~IJ~in.~en be ,t ona~!e dock att inga .~cm~ helst po-
st a sl.l cllcg~.sLl slulsctbC J borde dragas av OVJ1Jilgsplan cr

lla eller det forlopp som ÖYningen skulle komma att taga. 

Planläggningen. 

1 ~lan~äg~yingen . ~v. övningen började redan i november 

~ogsta Imhlara h ~1ll inom NATO, enligt uppgift på 

') A tian t pakten = N orth At! an tic Trea ty Organisation (N A TO). 
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general Eisenhowers initiativ. Då planläggningen Lörj ade 
ex isterade ännu icke nmieal Mc Connicks ntlan tkomman do. 
Della uppråttades först i april 1952. Detaljplaneringen oc h 
den direkta ledningen av övningen uppdrogs ttl amiral Br in d 
(R~) i dennes egenskap av befälhavare över allantpakt cns 
nordvästeuropeiska område, inom vilket huvuddelen av 
kriushåndclscrna skulle utspelas. Till sitt förfogande sy nes 
amiralen därvid haft en särskild övningsstab under lcdn in.u 
av en »off icer commanding excrcise» (OCE). " 

NATO:s befä lsorganisation samt övningsområdet. 

Det år kanske lämpligt att först lämna e n kort övers ik t 
över d e NATO-stabe r· ocl1 organ, som direkt eller ind irekt 
voro berö rda av övningen. Rörande NATO :s bcfiilsorgani sa
Lion - i d en mån det varit möjligt alt kartlägga densam m a 
- liksom betydelsen av vissa dela1· av den omfalland e 
»XATO-jargongen» hänvisas till tablå i bilaga 1. 

Dc geogt~nfi~ka gränserna för ~ATO:s marina befälsOl n
råden 'ku nna icke h elt faststållas med ledning av tillgängli
ga källor och torde f ö befinna sig i stöpsleven. (Jäm f i) e 
skiss i bilaga 2.) CINCEASTLA)JT område omfattar snn no
likt östra Atlanten utom norskt territorialvatten och clt om
råde kring de brittiska öarna som begränsas av JOO-famn a rs
kurvan. Della senare område ingår i »The Homc Station , 
och är i sin tur indelat i olika marindistrikt (subareas). 
])et norska territorialvattnet saml delar av i\ordsjön, Sl;n
gerack, Kattegatt, öste rsjöinlopp e n och södra Östersjön h ö ra 
till CINC::\TORTH bcfälsområde. Dessa ha vsom råden voro 
uneler övningen indelade i :3 slön·c marindis trikt omfa ll an
dc d els norra Kordsjön (Skagerack), dels dc danska vatt ne n 
och dels slutligen Nordnorge. Som chefer för dessa om rtl(l ·n 
fungerade norska och danska marincheferna, viceamiral l r
na Slorhcil och Yedei samt överbefälhavaren 1 :\f·ordno rgL'. 
general Dahl. . 

övningsområdet kan i sina huvuddrag fastsbllas en l rg ( 
följ and~ (se bilaga 2). Det begränsades l väsler av lon g \' 
10° och i noiT av lal ~· 68° fram till norsksvenska gränsl' Il · 
österut begränsades området av denna gräns samt den SYL'!l~
ka sjögrbi1;sen genom Kattcgait, öresun~l och Östersjön f ru111 
till lorig O 16°. Sydgränsen gick i stort sett 15 distmin Jr<l l1 
Östersjöns sydkust saml utefler Kielkanalen och hänfr :1 J\ 
ungefär utefler lat N 5-1° tvärs över de brilli~kn öarna och 
över A llanl en till long V 10°. 
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E ndast delar av de s tridskrafter, som SACECR och 
sACLA::\T förfoga över deltoga i övningen. övning:;området 
täckte större delen av CINCNORTH och delar au ClNC
EASTLANT bej'älsområden, och det var alltså främst dessa 
chel er - var /ör siq tillhörande olika överkommanden _ 
som givits uppgillen att samverka. 

De båda cheferna förde var för sig befälet över de bh! 
stri dskrafter, som skulle kmmna a l t tilldel as mycket om
fattande samverkansuppgiftcr. Amiralen Sir Patric Brinds 
(HN) högkvarler och stridsledning var belä.uct i bergrum 
uta nför Oslo. Am iralen Sir George Creasey OfN) förde~ nor
malt sitt befälstecken på HMS Yanguard (flaggskepp i »Ho
me flee~») ~uen ledde under övningen operationerna från 
ett p rov1sonskl högkvarter i Pitreavie i närheten av Hosylh 
vid Firth .. of Forth. AIHCI~CEASTLANT hade sitt hög
kvarter nara London. Gul :s sjöstridskrafter tillhörande 
EASTLA:\T leddes från en has i Lonclonderry i norra Ir
land. 

Indeln ing i sjöstyrkor och förband. 

! ndelningen i ~jö~tyrkor och förband framgår i möjligaste 
man ~." tabeller 1 l??lagorna 3 och ·1. Viss omgruppering mel
lan SJostyrkorna forekom under övningen, dock sannolikt 
endast mellan marindistrikten och bland de loknia strids
krafterna . 

De norska sjöstridskrafterna voro utoåne:sgrupperade i 
stort sett enligt följ ande: ::o a ~ 

I BodöområdcL fanns en operationsgrupp bestående av ja
garn a Bergen oc.h Slavanger samt två ubå tar. Denna grupps 
uppgifte r var bl a ' 

att förhindra fientliga amfibieoperationer längs kusten i 
ryggen på dc norska landstridskrafterna 
. att ~?va!;:~ om~·ådet och f ö rhindra och inrapportera fien :

hga SJostnuskraflers rörelser, 
, .. a ~ t hålla kustfarvattnen fria från ubåta r och minor och 
~~ angenon~ bereda rörelsefrih e t åt d en egna sjöfarlen och 
c1 t dc allierad e s tridskrafter, som skulle uppträda i fm·
Vattncn. 

, I södra delarna av norska västkusten opererade en min
svepargrupp med rcnhållnings- och bcvakningsUJ)l)gifler 
].

11 gr·upl? mi.~llägg~re (Olra och Rauma) med uppgift ;tt ut~ 
~gga nunsparrar 1 holande fjordmynningar och en frcgalt-

gll!pp r: f tt· (N · ·1 A ' ~ \ro. om,) rega er arv1 <, rendal, Balder, Andenes och 
t dkyn) m ed csJ.;:orteringsuppgifter. I övningen d eltog 
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dessutom trupptransportfartyget Svalbard och några land
stigningsfarkoster m m , vars uppgifter med hänsyn til1 de t 
glesa vägnå te t möste bedömas omfattande, ett ubåtsmodet 
fartyg oc h 6 mo to rtorpedbå tar (I Östersjön). 

Härutöver hade ett stort a ntal hj älpfartyg insatts bl a fiir 
basövni ngen i Bergenområ det En s tor d el av n orska flo tt an 
var således engagerad i ö v ni n gen. 

Förutsättnin gar na för övningen och de nn as huvudmoment. 

(Bilag a 5.) 

\'id övningens hörjan (13/ U) anså gs krigstillstånd ha r 'tlt 
sedan 30 dagar mellan dc ~i\TO-anslutna länderna (bla) 
och en Eurasisk s lorm akl (gul). 

Gul h~d c med ;) brigad er, s tödda av sjö- och flygstr ids
krafter besa tt »Kalotten» ned till ~arviksområdet. Unde r 
övningen ansågs strider pågå kring ~m·vik, som besalls a\' 

gula trupper, samt i riktning mot Bodö. Blå försvarad e en 
l inje mellan Bodöomrtldet och svenska gränsen samt v issa 
positioner i Lofoten. Gula ubå tar opererade i Allanlen och 
~onlsjön . Gult flyg (spaning, attack, bomb och jakt) ope
rerade från baser i Nordno rge. Gula kryssare (repr .tY 

HMCS Qucbeck) och lätta sjöstridskrafter funnos baserad<' 
i ::\farviksområdel, där i.isen vissa amfibieförband uppl6i ddc. 
Sverige ha d e enlig t den officiella förulsällningcn kunnat v id .. 
mak thålla sin n eutralitet. 

I anslutning till sto rebrassövn ingen pftgick en norsk b ri
gadövning i Troms Fylke. Denna övning hade emell ert id 
cndasl ett indirekt samband med l\'Iainbrace. 

P å kontinenten hade gula s tri dskrafter anf allit över nord
västeu ropeiska H'tglandct och strider påginga i Slcs\\ ig
Holslc in. :'\ATO:s stridskrafter vcko u11dcr övninrrens ga ng 

långsam l mot KiclkannleJI. Liksom i Nordnorge l>åging.oc m:t~ 
növra r, bl a und er täcknamnet »Scan dia III» inom be rö rda 
omdtden, men icke h eller dessa hade något direkt snmlJ < nd 
m ed m ainbrace-övningcn . 

(h n ingens huvudmomenl voro följande: 
Cnder trycket av d c gula anfa llen i 1rordnorgc b cg~ir 

CI:\CN ORTH und e rs löd från SACLA0JT. Denna begäran g:} r 
tj änstevägen via SACEUR till SACLA:\IT, som avdelar vissn 
stridskrafter till CIJ\'CEASTLANT och AIRCINCEASTLANT. 
Dessa chefer beordras att samverka med CINCNORTH. (I n
deln ingen i sjöslyrkor och förband av de avdelade st ri ds
krafterna framgår av bilagorna 3 och 4.) S tyrkorna saw laS 
i sko lska hamnar. Hjälpen avses taga formen av understod 
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å l lai~~~stri.d ski:aftcrna m~d han~ar~·arlygsbaserat flyg och 

111ed SJOartlllcn. En konvoJ 111 ed v1khg materiel avses vidare 
sändas från Skolland till norsk hamn (Bergen). Blå strids
krafter skola dessutom anfalla gula sjö- och flygst r idskraf-
ter och baser i Nordnorge. · 
Sam.t.~digt 1.n ed d essa övningsmoment utkämpas i södra 

östersJon stnd~.r mellan blå och gula sjö- och flygstrids
krafter. Gul tranger fram mot Bornholm och de danska 
öarna samtidigt som det blå försvaret i Schlcswia-Holstein 
anfa ll ~s från landsidan. Lägel anses snabbt bli ~hållbar t. 
CIN~.~ORTH måst? begära alt tillgängliga r eserver i fonn 
av SJO- .och_flygslndskrafter samt marintrupper snabbt in
sattes for forsvaret av Jylland. 

Hj älpen lil Danmark lämnas nu p å följand e säll. 
Läget i N or ge anses stabilisera t som en följ d av a U an t

kommandots ingripande. D e l är därför möjligt att omdiri
gera d~n. ovan nämnda konvoj en frå n Bergen till Danmark 
(Frednkshamn). De hangarfartygsgrupper som ope rera i 
Nordatlanten kunna omdirigeras till Nordsjön och dess flya
förb and insättas till stöd av den sviktande front en i södt; 
Jylland. 

Ett amfibicförband, representerat av en bataljon -marin
soldater, landsättes i nona .Jvlland. Härefter avblåses öv-
ningen. • 

Dc antydda två huvudskedena voro indelade i olika mo
m~n t.' vilka n~rmure framgå av den följande redogörelsen. 
Hartill kom VIssa övningsmomen l, som vor o m era fritt i n
passade i den stora ramen. Till dessa senu.ee kan räknas en 
bas.~örsva~·sövning inom Bergen-områ det sam t raid er, som 
utfo·rdes 1 Atlanten och Nordsjön av bloekadbrvtanrte gula 
krvssare. " 
.Ett noggrant tidsschema var uppgjort för d c olika öv

J ~mgsmomcnlen , varvid visst utrymme hade hinmals för 
overraskande händ elser, som planerats m en icke förvarnats. 

Operationerna i Nordatlanten. 

( Bi laga 5.) 

. Övningen började ld 0001 den 13/9 (lördag). Vid denna 
ltd var spaningsflyg frå n båda sidor r edan i verksamhel över 
skotska och norska kusterna, över Färöarna och öve r ha·
~~t ~ör jakt p~ ubåtar m m. övningsminor. fälldes f n't n flyg 

Id mloppen hll dc skotska baserna och vHl da nska kusten. 
Dndcr nall en och förmiddagen den 13/ 9 lämn ade v iceami
t al Slumps s trid skrafter Firth of Cl~'ck fö1 · alt väsler om 

1'idsl.Tilf i S .iöt•iisPndr l. 14 
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Skol!and förflytta sig upp i ~ordallanten .. Utlöpandel oeh 
efterföljande intagande av marschgruppeung tog en avse
värd tid för de mellan 70 och 80 fartygen. 

Först lämnade ubjaktstyr kan ankarplatsen, därefte r trän ;(
flottan med närbevakning och sist huvudanfallsstyrkans ha-
da grupper. .. 

Spaningsflyg b l a från »qoastal Comn~aJ?Cl» upptack te oth 
anföll ubåtar redan omknng k! 094.5 1 farvattnen mell a n 
Irland och Skotland. Sjöslyrkorna anföllos av ubå tarn a i 
dessa farvatten. En av ubåtarna hävdade all den >>sänk t» 
flera av dc s lörsta hangarfartyge n. stridsdomarutslag f ä ll 
des med resu ltat all alla fartygen fortsalte nordvart. Sen a re 
» träffades» även slagskeppet \Visconsin och hangarfartyg('[ 
Midway av torpeder, men bedömdes kunna fortsätta. 

Dc lvå första dagarna rådde vackcrl väder men från den 
15/ 9 möllc amiral Slumps styrkor snöbyar, regn, storm och 
hög s jö. Väderleksförhållandena gav fartygen god övni ng 
och fÖrhindrade icke planerad oljckomplct tering till sj öss, 
som utfördes under natten till den 16/ 9 undct· fulls tän d ig 
fö rskärmning trots tämligen grov sjö. Väderleken sy nes äv en 
ha berett sjöslyrkorna tämligen gott skydd mot fo r tsa lla 
ubåtsanfall, ty endast en ubåt synes ha lyckals u tn yttja flol
lans svagh et under oljningen. Även flyganfa ll en från gula 
flygstridskrafter synes ha försvårats avsevärt av del dåli ga 
vädt'ct. Anfall u tfördes emellertid med flygplan från »R AF 
Bomber Command» och »RAF Training Comm.and>> och m e<l 
Royal Navy:s» Sea Hornets». Dc sen are anses ha varit sär 
skilt framgångsrika i sina anfall och lyckades lokalisera 
sjöslyrkorna trots en molnhöjd på endasl e:a 150 111. En(~~st 
c:a 30 % av de anfallande flvgplancn engagerades av fo r
svarande jaktflyg. Småningom. förhindrad e vädret och freds
mässiga säkerhelshänsyn alla uppstigningar från hangarfar
tygen. Innan dess hade t ex på »Eaglc» 12 flygplan skadals 
vi el landning i sjögången och n:"tgra allvarliga haverier i n
träffat på andra hangarfartyg. 

Stm·t och landning kund e eljes t utföras med hjälp av ra 
dar och radio i fullständigt mörker. Vid a lla tillfä llen da 
starl eller landning ägde rum på hangarfartygen fanns en 
helikopter i luften, beredd till undsättning å l störtande fl yg
plan. Denna detalj fick sin realistiska övning vid åtminstone 
ett tillfälle, då ett flygpan störtade i havet fd1n USS F D 
Hoscvclt. Hangarfartyget fortsall e sina opcrali01~cr med :,n 
räddningsförsöken fullföljde s av avdelade eskortJagare m h 
helikoptrar. 
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:Fr ån övningens hörjan ingingo täta rapporler rörande e n 
u l kryssare <!-IMC~ Q.uebcc) , som. upp ch ö~~. sig do~d} en 

f ·ord vid ~arv1k. Bla vanlade en rmd mot SJOf~lrten ~ :-\ord
s.!ön , där fartygen_ föl.i. ~ktligcn ~~.arnadcs. Ronlumcrllg flyg-

.JJ an ing bedrevs hll SJoss ulanfor norska kusten och fot<;
~\aning ulföreles mol kryssan.~as förmodade uppchåll~plats . Jaidfartyg·~·t himn~(lc. Ofote1~f~ord .den 1L1; 0 under I_n ort .cr, 
växan de SJO och lamllgen dallgt vader. Dc norska Jagarna 
Bergen och Slavanger uppläckte avgångc11 och ly.~kadcs 
till en början hålla kän1~ing. Etl slycl~e \~.~ i .. ~'cstfJo rden 
);.uncle ·kryssaren emellertid skaka av s1g forfoiJan~a. Ingn 
blå f lyganfall kund e insättas mot kryssaren, som e1!1Jgt upp
O'ift å tminstone till en början skyddades av gul Jakt. Tvfl 
~orska ubåtar lyckades komma till anfall mot blockadbry
taren , som ·dock undgick träff. Ulbrlyningcn lyckades så le
des och kontakt med kryssaren »förlorades» under c :a el l 
dygn . Härunder föi:flyt~~dc siog kryssarc:n moot n01T. Under 
förmiddagen den 16/9 hek bla flygspanmg pa .nyt~ kont_ak t 
med raidfartyget och dess läge inrapporterades tJI! viccmmral 
Stum ps sjöstyrko r . Dessa befunno sig d å c:a 100 distmin nord 
Shetlandsöarna på nord l ig kurs, och raidkryssarens läge var 
yt terli gar e c:a 250 distmin nord därom. Underhållsflottan be
fann sig däremellan. Amiralen detacherade först k r yssarna 
USS Quincy och USS Des .Moines för all skydda tankf1ottan, 
och b eordrade denna till undvikande kurs. Då sedan Que
beck stvrde ned mot Slumps huvudstyrka, detacherades 
slagsk el)pct USS 'Wisconsin och tunga kryssaren USS Co
lumbus . Dc tunga fartygen tvingade raidkryssaren i.ill natt
str id och »sänklc» henn e vid 2300-tiden den lG/ 9. (I-lon föl'e
nade sig cHircfter med blå styrkor.) D'c btHlu n orska jagarna 
å tervände till Dodöområdct föt· att fullfölja sin huvudupp
gift: att förhindra fienden att med amfibieoperationer kring
gå landfronlen. 

Lågtrycken fortsalle all passera utefler sin välkända ba
na från Island mot SkundinaYicn, och Yindstyrkor pn Jll
CI~10t 25 m/sek uppmä ttes. Trots delta fortsall e uböl sspa-
11Ingen kontinuerligt inom ÖYningsområdel och ett stor t nn-
lal ubåtar inraportcradcs. . . 

Den 17/ 9 n Iförde gul nya bombanfall mot Yicem~11ral 
Stumps flotta. \Yashinglonbombare från »Bomber Com
lll an d>> flögo vid d elta tilWi1le c:a 1200 distmin i (Wligt v~i-
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der för all anfalla sjöslyrkorna i farvattnen utanföt· L of0 _ 

len. Anfallet insattes på 6000 m höjd med hjälp av rada r. 
Vissa flygplan siktade n1.ålen optiskt, medan andra utfö rde 
blind bombfällning pli :radar. Anfallet möttes endast llle <l 
svaga jaktslyrkor, sannolikt beroende pli väderleksförhn l
landcna och fredsmässiga startförbud för hangarfar tygs
flyget. 

Under <len 17/9 och 18/9 insattes huvudanfallsstyrk an s 
flyg och sjöartilleri till stöd för dc i huvudsak fingerade 
no rska stridskrafterna i området norr om Bodö och på Lo
fo tenöarna. Hangarfartygen opererade härunder c:a 100 
dislmin från kusten med en marschfart av c:a 10-12 knop. 
Samtidigt förflytt ades vissa gula trupper inomsl~:ärs n md
ifrån ned moL Bodöområdct. Amiral Brind var själv n iir
varande i Bodö under detta skede av operationerna. 

Slarka flyganfall insattes sålunda först mot dc gula flyg
fälten vid Bardufoss och Bodö. Anfallen möttes av gul 
(norsk-dansk) jakl baserad på dessa fält. Andra blå attack
förband insattes mot fingerade mål i land och d eras anfall d i
rigerades per radio från de fingerade landstridskrafter nus 
staber, till vilka flygsambandsofficerare med radiostationc t· 
(»Ground Conlrol Teams») voro knutna. Av rapporterna al l 
döma visade sig vissa hristee i förbindelsematericlen, och 
endast vid ett tillfållc lycl;:ades det unders,tödjandc fly ge l 
få kontakt med de dirige rande organen på marken. Väd er
leken förhindrade därefter en fortsatt samövning och denn a 
del av övningen måste avslutas utan att man kommit till 
rätta m ed förbindelseproblemen. Av planerade två fly gdn ·
gar kunde endast en halvelag utnyttjas. övningspragramm el 
medgav inga improviserade uppskov. 

Samtliga användbara vägar och viktiga platser inna nfö ;· 
. Lofotenområdet ansågs ligga inom slagskeppsartille riels 

räckvidd. Underslödet med sjöartilleri ordnades emelle r ti d 
av övningstekniska skäl mot en ö i yttersta Lofoten. F yr a 
kryssare och nio jagare fingo här i tur och ordning ulföra en 
kustbeskjutning med eldobservation från eldledningspat ru l
ler i land. 

Under sista delen av denna övningsfas inträffade ett m yc
ket omtalat intenncsso. Den norska ubåten Utvacrs radio
signal om att den avsåg dyka nådde icke ledningen. Ub.å ten 
dök u lan atl singnalen kvitterats, och uppehöll sig i uläge 
ett anta1 timmar. Ubåten rapporterades följaktligen som snl'
nad och en »icke auktoriserad» räddningsaktion igångsa lll'S 
av vissa delar av flottstyrkorna. På grund av svårighetern a 
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9 tt senare få f ram meddelande om alt ubålcn kommit j 
]lflJ11l1, fortsalles de olika hjälpaktionerna clt iiolal timmar 
varunder övningen inställdes. ' 

Planenligt ansågs nu h1get åtminstone tillfälligt konsoli
derat i Nordnorge. Amiral Slumps styrkor crhöllo order atl 
födlytta sig sydvarl utefter norska kusten ned mot Nordsjön. 

Konvojoperationerna i norra Nordsjön. 

(Bilaga 5.) 

Så snart amiral Brinds begäran om hjälp till Norge hi
fallit s ansågs ett stort antal far tyg med all slags värdefull 
materiel ha samla Ls i Firlh of Forth. 

Konvojen till Norge avseglade på fönniddagen d en 15/H 
un~er skydd av »Task Force 171» och med en närbevakning 
av Jagare och fregatter. Brittiska, amerikanska och belgiska 
minsvepare svepte väg genom minerade omräclcn i och utan
för fj orden. 

Under passagen genom minfälten var sjöstyrkorna bund
na i sin manöver och därför särskilt sårbara för flyg- och 
ubåtsanfalL En gul ubål hade f ö trängt in i firth of Fortlt 
redan före sjöstrykornas avgång, men upptäcktes och si.ink
tes av två jagare. Ytterligare en gul ubåt anföll hangarfal'lv1s 
i »TF 171» och vissa transportfartyg. Genom tärl;in!:l'skt{s~t 
~vgj orde stridsdomaren att endast ett tankfartyg had~ träf-
fats, och dess fart reducerades uneler 3 limma1·. \'idan:: 
~yckades några allackplan komma förbi 1nftspaningen och 
J~ktskyddct genom utnyttjande av försvarets egna igenkän
mngssignaler på radar . 

Ubåtsjakt samt dag- och nattjakt ombesörjdes för övrigt 
under förflyttningen till sjöss kontinuerligt av flygplan från 
»TF 171». Radiotvstnad vidmakthölls utom beträffande vissa 
f.redsmässiga pressmeddelanden, vilka dock båda sido1· 
overenskommit om att icke utnyttja. 

Under natten till den 16/9 stöi·tade elt fpl och övningarna 
avbröts medan sökandet efter flygplanet pågick. Då man 
~fte~· 12 timmar icke funnit någ:ra överlevande forlsa'ltcs 
ov~1111gen. På eftermiddagen den 16/9 var molnhöjden om
krm~ 200m och sikten dålig. Några gula altackflygplan ut
nyt.t.]adc väderleksförhållandena för ett överraskande låg
anfall mot clt hangarfartva. 

~ J b 
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Konvojen och »TF 171» föl j des kontinuerligt av gula Sll<t
ningsplan. Två ubåtsanfall utfördes under eftermiddagen, 
utan att dock något fartyg träffades. Ubåtarna »sänk tes» 
därefter av eskortfartygen. 

Hög sjö, dttlig sikt och storm förhindrade all flygn in cr 
den 17/ 9. Cmler eftermiddagen anlände konvojen till Be 1~ 
gen. Två av iransportfartygen samt »TF 171» med nä rbe
vakning vände omedelbart för att represenlera en ny k on
voj från Bergen till Firth of Forth. Denna konvoj anföll den 
18/9 och »".änkte» en ubåt. I övrigt utkämpades cndasl smä n e 
luftstrider i närheten av konvojen, som anlände till F irlh 
of Forth sent på cftcnnidagcn den 18/9. Här kvarlåg »TF 
171» till den 20/9, då den avgick på nvtt föL· att skydda am
fibic~.;lyrkonta under överfärden till Danmark. 

Som en följd av de ökade behoven av hjälp till försv a ret 
i Danmark urlastade aldrig konvojen i Bergen utan omdiri
gerades som sagt till Fredrikshamn i Danmarie 

övningarna i Östersjön. 

övningarna i Östersjön och östersjöinloppen synas ha va
rit avsedda att öva det lokala danska 1narina invasionsför
svaret. Deltagande sjöstridskrafter samlades i Köpenham n. 

Indelningen i sjöslyrkor framgår i huvudsak av bil 3 och 
4. Smn överledare tjänstgjorde danske CM, viceamiral Y c
del. De gula sjöstridskrafterna stodo under befäl av cap
tain Parry. (Dennes befattning i RN var »Captain Coastal 
Forces».) Ledningen av de gula styrkorna utövades f ran 
dansl;:a ubåtsdepåfartyget Acgir, förlagt i Köpenhamn. B l;l 
styrkor leddes av den danske CKF, konteramiral Lundstcen, 
vars b efäl utövades från mm·inbasen i Köpenhanm. Kolll
mando trupp (kadelier) ingick i de gula stridskrafterna. ((u
la flygstridskrafter synas icke deltagit i direkt samverkan 
med sjöstridskrafterna i någon större omfattning (cndas l 
lvå catalina spaningsflygplan och 8 jaktflygplan). 

Under den 13/9 avgingo styrkorna till sina utgångslägen, 
vilket för gul var i Hanöbaklcn. Operalionsfriheten h~im
madcs av risken för magnetminor, vilka icke kunnat svep as 
sedan andra världskriget slutade. (Vissa farvatten i skaBe
rack hade dock svepts i förväg hl a av ho amerikanska mm
svepare med tysk bemanning.) 
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Natten till den H/9 utkämpades sjöstrider nord Bornholm 
i anslu tning till att gul forcerade blå minfält, landsatte en 
kOI1111l andotrupp i Salencbukten (nordöstra delen av Ön) 
och m ed minkryssaren Apollo och fregatterna besköt Gnd
]ljems hamn. Gul utlade dcssutmn minfält. Kommandotr up
pen evakuerades sedan den förstört en »radarstation». 
stridshandlingarna svnas clärefler icke ha berört Bornholm 
som enligt vis'sa uppgifter sannolikt förutsattes ockuperat a~ 
gul efter den 14/9. 

Under den H/9 forisatte gul i en konvojövning från far
vattnen nord och nordost Bornholm_ mot öster. Konvoj en 
passerade blå minfält och angreps av ubåtar och mtb med 
okänt rcsulla t. Därefter skedde omgruppering för övningar
nas nästa fas, anfallen mot den danska östersjöinloppcn, 
vilken del av övningen amiral Brind personligen följ de. 

Natten till den 15/9 sökte gul göra en kraftig framstöt 
från öster mot de danska öarna. Efter mörkrets inbrott pa
trull er ade bl a dc blå kustjagare vVillemoes och Huitfeldt 
på en nord-sydlig linje c:a 20- 40 distmin väst Bornholm 
för a tt söka uppfånga väntade anfall, hålla känning med 
och inrapportera fienden och slutligen anfalla. Härunder 
lyckades \Villcmocs enligt uppgift ensam och oupptäckt 
med h jälp av radar anfalla Apollo på c:a 4 t-!istmin av
stånd och skjuta 6 torpeder (fingerade). Jagaren lyckades 
däreft er utföra ett överraskande artillerianfall innan den 
drog sig tillbaka under dimbildning. Även Huitfeldt anföll. 
Resultatet blev att A}1ollo i »svårt skadat» skick drog sig 
tillbak a ostvart. 

Gul trängde emedlcrlid vidare och lyckades landsälla små 
l~onunandoenhetcr från fregatterna Holger Danske och The
bs vid Kögc och Möcn. 

Anfallet vid Kögc avslogs av lokala stridskrafter och hem
värnsförband. Vid Möen landsatta förband bedömdes ha 
nått vissa resultat innan de avvisades. 

Den 16/9 kl 0800 inleddes flyganfall mot de danska kust
batterierna vid Köpenhamn och Öresund. En gul konvoj 
styrde österifrån mot Öresund och anfölls hela dagen av 
blå övervattensstridskrafter och ubåtar. Vid 1800-tiden sv
J~as båda parter h a nått utgångslägena för slutanfallet 
I\ustfm·ten bedömdes härvid vara svårt medtagna av tidi
gare flyganfall. Slu!anfallct utfördes under mörker och här
lilleler utkbimpandes en serie sjöstrider mellan läll:1 sjöstrids
\rafter och mellan fartyg och kustbatterier. 
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P å förmiddagen den 17/ 9 avblåstes denna del av övn inrr_ 
en, och s tyrkorna skingrades för alt deltaga i följ a 11<lr 
skeden. 

Konvojoperationerna i Skagerack m m. 

(Bilaga 5.) 

E fle r ö s lersjöövningen im p rov i serades en bl å konvoj, 
beslående av depåfartygel Aegir och fregatterna Thelis och 
Holger Danske samt dc två brittiska fregatterna . Avsik te n 
var alt fartygen skulle förflytta sig till Bergen för alt diir 
förena sig med den plan erad e Bergen-Fredrikshamnsko nvo
jen, i vi lken Aegir skull e representera femtio handelsfar tyg. 
Fregatterna skulle deltaga i närbevakningen. Norgekon vo
jens avgång hemlighölls och den nådde sitt m å l utan all ha 
uppsäckls av gula ubå lar elle r flyg. överfärde n försv å ra 'les 
av synnerligen hårt väder, som bl a medförde haveri er pa 
Thelis och svårighclet· vid angöringen av norska kus ten , 
vars fyrar enigt uppgift skulle ha varit släckta. 

Minkryssaren Apollo samt två norska min 1äggarc (Olra 
och R a uma) förflyttade sig nordvart och u ilad e före <h n 
18/ 9 övningsminor utanför d e n danska västkusten, där gu l 
vänlade amfibieoperationer och landsättning av marinsolda 
ter. Apollo fortsalte däreflet· som e tt raidfarlyg, vars öden 
omnämnc_,<> längre fram. 

Konvojen Bergen-Fredrikshamn beslod vid avfärden fra n 
Bergen av danska depåfartyge l Acgi r , brittiska depåfarlygct 
Maidslone samt möjligen äv en amerikanska depMarlygc r 
Tidewater och det norska lrupplransportskeppcl Svalba 1 d. 
Konvojen eskorterades av den norska fregallavd clnin gen , 
bascPad i Kristiansand (I\arvik , Arendal, Balde r, And en es 
ot.:h ~ordkyn) samt dc fyra briltis'ka och danska frcgatlern n. 
Konvojen stod under norsk l befäl (FC Xarvik), men bdii 
let skiftades sannolikt då konvojen kom in i danska ope ra
tionsområdet. Konvojen skyddades även av landbase ra t 
jaktflyg. Efter en konvojkonferens avseglade konvoj en den 
19/ 9. P å vägen råkade elt depåfartyg (Aegir) ul för uba h 
anfall och dömdes all med »vattenfyllt för!:ikepp » söka sig 
in lill Stavanger. I höjd med Arendal svnes konvojen Jw 
råkat ut för svåra anfall av de gula \Yillemoes och H uil
feldt samt sexton gula motortorpedbåtar. 

Konvojen torde ha blivit tämligen illa åtgången av dc 
gula slri<lskraflerna, ly endast lvå av de i"Yra transportfar
lygen anlände till Fredrikshamn den 21/7 på eftermidda gen . 
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En n orsk »hjälpkryssare» markerade natten till den 18/ D 
1jnfällning i farvattnen mellan Skagen och Lindesncs. Dess 

11peratione r försvårades . av e tt verkl igt busväde r. »S kage
~ackspärrcn » som sålunda fingerades utlagd p å en n a ll ha·
&e två scglingsrännor, en vid danska och en_ vid no rskn 
kusten, vilka bå da kunde täckas av kustarlillenels eld . 

operationerna i Nordsjön. 

Som en följd av gula anfall över Öt>tcrsjön mot dansk a 
öarna samt landvägen över Kielkanalen mot Jylland för
sämrades läget så snabbt at t amiral Brind beslöt a tt e nli gl 
planen kasta in tillgängliga rörliga stridskrafter för alt för
hindra alt Danmark helt erövrades. Det gällde härvid a l l 
hålla framför allt norra delen av Jylland, dit såväl förstärk
ningskonvoj en från Bergen som amfibietruppen dirigerades. 

Vidare beordrades viceamiral SLumps styrkor atl förflylta 
sig ned till Nordsjön, beredda att ingripa m ed flyg till stöd 
åt dc i södra Jylland stridande danska trupperna. Man be
slöt även som nämnts all sätta in 1\ATO :s m arintruppför
band för förstärkning av försv a re t. Dessa , som represente
rad es av en fullständigt s tridsutrustad bataljon ue U S Ma
rine Corps (c :a 1.500 man) skulle landsällas på öppen kus t, 
enär man bedömde att alla danska hamnarna skulle van1 
sönderbombade och icke kunna mollaga truppen m ed dess 
materiel. Som landstigningsplats hade man valt J<Hmmer
bukten på Jyllands västkust. 

Den 20/ 9 på förmiddagen avseglade amfibiefloLi a n f rå n 
Firth of Forth , där förberedand e landstigningsövningar ti
di gare utförts. Fiollan skyddades av »TF 171». Färden över 
Nordsj ön syn es ba varit tämligen händelselös. Gula flygfö r
band (norska och danska flygplan) insattes till anfall mol 
flottan under överfärden . Några sjöstridee omnämnes icJ.~ c 
i reportagen. 

NATO:s minsvepningsförband svepte Apollos minhill. 
Detta arbete försvårades av mörker och hårt vii.der. 

Landstigningen skulle ske tidigt på morgonen den 22/ 0. 
Till följd av den hårda västliga vinden och sjöhävningen 
beslö t emellertid övningsledaren något efter midn a ll den 
22/ 9 all landstigningen i ställe t skulle ske på ostsidan ~w 
Jyllands nordsp'cts, nära Skagcn. Här ägde l andsligning~n 
rum på egen mark vid 1700-tidcn sai!_!ma dag. Landislig
nin gen leddes från stabsfartyget Mount Olympus. Omfallan
de svepning utfördes även h~ir av svepfartyg för e landstig
ningen. 
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Yiceami ral Slumps sjös lridskraflcr avgingo enli gt orde t' 
under <len 18/ 9 sydvart. Under vägen utfördes bränslekonlp
le ltering till sjöss. Vid något till fä lle råkade härvid hol
ländska jagaren van Galen i lätt kollission m ed hangarLH·
tyget Eaglc. Unde r den 22/ 9 var det meningen atl fl yga n
fall sku ll e utföras mot fientliga (sannolikt huvudsaklige n 
f inger ade) stridskrafter i södra Jylland. Anfallen skulle ske 
i samverkan med danska armeförband . Stabs- och sa lll 
bandsorgan en torde varit organiserade i huvudsak på S:.1IH
ma sätl som varit f allet i Nordnorge. 

I samband med dessa övningar skulle dc bltl fl ygphuw n 
tjä nstgöra som övningsobj ekt i en luflförsva rsövning i l·"s
bjergsområ de t, inom vilket bl a sex lvbatle ri c r och en u t
byggd luftbevakningsorganisa tion vaL· organ iserad m ed ra
dar och stridsledning. 

På grund av väderleksförhållanden med m yck et dålig sik t 
blev även d enna samövning meHa n flyg- och landslri<k 
k qaftcr r educerad till e tl minimum. 

Sent på eftermiddagen den 22/ 9 crhöllo blå chefer hell 
ovänlat uudcrrä tlclse om att cll raidfartyg h ad e brutit :'ig 
ut från Östersjön och sannolikt skulle försök a all taga sig 
ut till No rdsjön och vidare ut på Atlanten. D en 23/9 rappor
tera des kryssaren (Apollo) utanför nors,ka kusten på v ~i sl 
Jiga och nordliga kurser. Spaningsflygplan hakade sig emel
l ertid fast v id Apollo oc h lyckades lrols då li g sikt och !åga 
m oln följa kryssaren och rappor le ra dess rörelser. Am ir,d 
Brind hcg~irde härvid att amiral Crcasey själv skulle sam
ordna all verksamhel som erfordrades för att oskadliggöra 
hlockadbrvtaren. Som ett resnllat härav beordrades OSS 
Quincy sa-ml två jagare att söka ef ter och anfalla Apo llo. 
Samtidigt bildades en annan s tridsgrupp av jagare som till
hörde den i »s lriking fleet» ingående uhjaktslyrkan . D l n 
23/ 9 1nellan k l 1000 och 1100 anfölls Apollo dels av flott ans 
raketbärande atlackflygplan, som gjorde en a nmärknings
värd pres ta tion i det dåliga vädret, dels slutligen av USS 
Quincy som »sänkte» raidfartyget c:a 140 distmin ost Ork
n evöarna . 

Härmed avslutades övningen fartygen skingr.:! des för nll 
~Hersamlas under den 24/ 9 och 25/ 9 i Oslo, där am iral 
Brind h öll kritik. 
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sasförsvarsövningen vid Bergen. 

Samtidigt med, men delvis fristående från övning store
brass, genmförcles en basförsvarsövning i b ergenområdet. 
Detta område erbjuder många goda och naturliga ankar
platser_ som_ kunna utnyttj~s a; konvoj~r .. Detaljplaneringen 
av övnmgcn hade uppdragits at den bntt1ska »Seaward De
fence School». Försvarsorganisationen omfattade bl a nät
spärrar framför Bergens inre hamn , vill.;:a bevakades med en 
bilburen asel icanläggning (»port en trance aselic ear»). In
loppen voro även radarövervakade och längst ute i fjord
mynningarna utfördes k ecljepatrull av fartyg. Farlygen vo
ro utrustade med sjunkbombmateriel och »hedgehogs». I bas
försvaret deltogo dessutom_ elt s tort antal kustbatterier med 
signal- och mätstationer, ett torpedba tteri sarnt lokala lätta 
sjöstridskrafter hl a m otortorpedbåtar. Marindistriktschefen , 
konteram.i ral Jacobsen, J ed de försvare l från en stridsled
ningscentral i land. 

Det har icke varit möjli gt a tt i pressen följ a operationer
na uneler basövningen. Anfall utfördes av grodmän och sa
botagegrupper (brittiska commanclos) vid flera tillfällen. 
Vidare opererade åtminstone en dvärgubåt mot hamnförsva
ret och lyckades bl a »sänka» ett 12.000 tons transportfar
tyg. Även stora ubåtar voro i aktion inom området med 
enligt uppgift goda r esultat. Minfa rlyg, camoufl erade som 
»civila» fartyg skulle även enligt uppgift varit i aktion för 
att spärra lederna till Bergen. 
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Bilaga 3. 

Indelning i sjöstyrkor och förband. 

p.. Op er ativa sjöstyrkor m m tillhörande atlantkommandot (amiral Mc 

corm ick) men underställda chefen för östatlanten (am i ral Creasey). 

H UVUDANFALLSSTYRKA. 

(»Carrier Striking Force»). 

Viceamiral B. F. Slump (US~). 

Grupp 1. 
USS Midway ( 45 .000 !, c :a 100 fp l), 
USS F. D. Sosevelt (= Midway), 
USS ·Wright (15.000 t, c:a 40 fpl), 
USS \Visconsin (-15.000 t, 9- -40, 6), 
USS Des Moines (17.000 t, 9- 20, 3), 
USS (Columbus (H.OOO t, 9- 20, 3), 

15-20 jagare. 

Grupp 2. 

HMS Eaglc (37.000 l, c:a 50 fpl), 
HMS Illuslrious (23.000 t, c:a 50 fpl), 
USS \Vas p (27.000 t, c :a 60 fp l), 
HMS Vanguard (43.000 t, 8-38, 1), 
HMS Swiftsure (8.000 t, 9- 15, 2), 
USS Quincy (14.000 t, 9- 20, 3), 

15- 20 j agar e. 

HANGARFARTYGsGRUPP 171. 

(»Task Force 171.») 

Konleramiral Bobson (OSi\1). 

HMS 'H1eseus (13.000 t, c :a 30 fp l), 
HMCS Magnificicn L (1-1.000 l, c :a 30 fp l), 
USS Mindoro (12.000 t, c:a 30 fpl), 
HMNZS Bellona. 

KONVOJEN SKOTTLAND-BERGEN. 

HMS Boxer (1.400 t, radar- o c h .i a k l s triclsl edniugsfa r tyg), 
HMS Maidslone (uh-depåfartyg), 
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t:SS Tidewatcr (depåfartyg), 
2 tankfartyg. 
Eskortfartyg, minsYcpare. 

UBÅTSJAKTSTYR K AN. 

(»Hunlcr-Killer Force.») 
USS SnJcrno Bay (12.000 l, c:a 30 fpl) , c:a 15 jagare och 

frega tter. 

TRÄNGFLOTTAN. 

(»Replcnishmcnt group.») 

I-LVfS T rimnph (13.000 t, c:a 30 fpl), 9 oljefarlyg, 
några ammuni lionsfartyg, c:a 10 jagare och kon-eller. 

AMFIBIEFLOTTAN . 

Kon ter am i r al Rose. 

USS Mount Olympus (stabsfarlyg), 
5 Iranporlskepp (varav 2 m ed » landing c rafts» ombord) , 

7- 8 fregatter, 
3 »landing ships», 

Ett 20-tal minsvepare. 

B. Loka la sjöstridskraf ter tillhörande europakommandots no rdväst· 

sekte1' (amiral Brind ). 

1. DANMARK. 

Blå. 

Konteramiral Lun<lslccn. 

Hl\1S \Yillcmocs (kustj ag.), 
IIMS Hui tfeldt (kustjag.), 
HMS Holger Danske (frcg.), 
IIMS Thelis (korY.), 
2 ub, 
2 minutläggare, 
~:'\gra danska mlb, 
m sv p, palrulbå tar m m. 

Gul. 

Ca pta in Parry (R~). 

ID1S A'cgir (depåfartyg), 
JJMS Apollo (minkr.), 
2 britt. fregatter , 
G norska mlb, 
9 britt. mtb, 
:\ågra danska mlb. 

2 catalina span.-fpl, 
8 jaktfpl. 

2. NORGE. 

l huvudsak bl å . 

Yiceamiral Slorheil. 
IIMS Ber gen (jagare) , 
HMS Stavanger (j aga re), 
HMS Arendal (fregatt), 
HMS Narvik (fregatt), 
IIMS Andnes (fregatt), 
HMS N ordkyn (frcga lt), 
HMS Balder (fregatt), 
6 m.tb, 
2 ub, 
msvp, patrullfartyg m m , 
HMS Sarpen (depåfartyg för ub), 
HMS Svalbard (trupp tra nsportfartyg). 
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Bilaga !r. 

BASERING AV MARINSAMVERKANDE LÅNGDISTANS 

SPANINGSFLYG. 

B l å fl ygstl""i dskrafter. 

Sullom Yoe, Shellandsöarna: 

Trondheim: 

Sola, S!avangcr: 
Rinloss, Mor;y Firth: 

4 »Sundcrlands» (RAF). 
4) »Marjncrs» (US Naval AF). 

Depå f a rlyge l Timbalier (USN) . 
-1 »Sunderl ands». 

14 »Mariner s». 
Depåfartyge l Carriluk (med 

s tridsled n.). 
12 »S hackletons». 
12 »Shacldctons» och n:lgra 

»Lockhccd Neptunc». 

Gula flygstridskrafter. 

leuchars, Dundec: Ett antal »Lockhced lfarpoons )) 
f run h olländska marinen. 
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Utbi ldning fototolkningstjänst 
Av Kommendörkapten RAGNAR THORE.N , 

Ett välkänt ullryck från andra världskriget är: »Lack of 
reconnaissancc can lose tb c battle». J a, däri li gger förvisso 
Jl)yckcn sann i ng, men lika ödesdigert kan läget bli för styr
kor, som sakna vältränade och skickliga militära fototolkar. 
s tor vikt måste därför läggas vid utbildningen i fototolk
uing, varmed h är avses tyd ningen och bearbetn ingen av 
flyg- och markspaningsbilder för alt ur d essa inhämta mesta 
möjliga underrättelseuppgifter rörande fienden och med 
stöd härav draga slutsatser av strategisk, taktisk eller tek
nisk natur. 

Såsom ett första krav på en metodisk sådan utbildning 
måste emellertid ställas, atl eleverna redan före dennas bör
jan äga god färdighet i karl- och bildläsning, avseende såväl 
topografiska kartor och fotokartor som 1nark- och flygfoto
grafier av olika slag. Dc måste med andra ord i berörda 
avseende ha en fast grund att bygga vidare på, innan foto
tolkningen tar vid. 

För att inom svem:,ka försvaret bereda alla personalkate
gorier tillfälle att erhålla en viss allmän kännedom om fo
tospaning sam t bilders läsning och användning för olika 
militära ändamål har Försvarets Brevskola nyligen utgivit 
en av n1.ajorcn vid generalstabskåren Bror von V cgesack ut
arbetad korrespondenskurs i »Fotospaning» . Kursen om
fattar fyra instruktiva och välskrivna brev med talande illu
strationer samt pedagogiskt klara frågor och svar. 

Förutom önskemålet att hos aspiranterna till ifrågava
rande utbildning finna tillfredsställande kartkännedom och 
kunnighet i bl a flygfotoläsning måste man genom testning 
kontrollera, atl de alla hava fullgott stcreoseendc. Men det 
är k anske minst lika vikligt, att de hava fotografiskt minne, 
d v s synminne. Ju bättre detta minne är, desto större äro 
föru tsättningarna aH bliva en skicklig fototolk. 

Målsättningen för utbildningen variceae i viss mån inom 
de olika försvarsgrenarna beroende på om tydningen och 
studiet av bilde rna avser atl inhämta uppgifter ur arm<h 
111arin- eller flygoperativ syupunkt. En modern krigsmakts 
Verksamhet omspänner emell ertid ofta områden, som 1 fle
l'a avseenden beröra de olika försvarsgrenarna sam tidigt, 

1'iclsk1'i[l i Sjöväsendet. 15 
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såsom t ex vid amfibieoperationer. Hänsyn mås te Y i da re 
tagas till att fototolkningen i tillämpad fonn vanligen upp
delas i trenne arbetsskeden med vill skilda uppgifter. l\Ia 11 
talar sålunda om 1 :o en j'örstahandstolkning, som blott a y_ 

ser identifiering av de viktigaste objekten i hildema , :2 :0 
en mera detaljerad analys av objekten och 3:o en ingående 
bearbetning av bildmaterialet, hl a omfattande mätni n g,w 
och j ärnförelser med tidigare inkommet underrä ttelsema le
ria}, för att ur detta inhämta mesta möjliga uppgifter och 
erfarenheter. Förstahandstolkningen sker m ången gång if rn
ga om markspaningssta tioner i omedelha r anslutning l ill 
fotog raferingen och hör i så fall vara verkställd inom någon 
minut efter exponeringen. Andrahandstolkningen däre mo t 
äger vanUgen rum vid härför avsedd stab och skall som 
regel vara avslutad inom 2"1 timmar efter bildernas mo tta
gande. Den mera ingående bearbetningen slutligen utfö rc·s 
alltid vid högre stab och luiiver all t efter materialets om
fattning längre eller kortare tid, r~iknat i dagar eller ma
hända veckor. 

Med hänsyn till utbildningens mål och omfattning skil jPr 
man lämpligen på elementär och avancerad sådan i enlig
het med n edanstående. 

E lementär utbildning. 

Den elementära utbildningen avser framför allt att hi
bringa eleverna fototolkningens telmik och god l(änneclom 
om fiendens stridsmedel, såsom förekommande fartygstyp er 
jämte dessas konstruktion och bestyckning, stridsvagn ar 
och andra fordon, standardiserade fältbefästningar av olika 
slag, flygplan och flygfält, kommunikationsanlägguingar, 
maskeringsteknik och skenanläggningar e tc . Dc skola Iär u-; 
att identifiera de olika föremålen i såYäl markfotografi er 
som flygfotografier av olika slag, lod- och snedbilder, enk h 
och i stereo. 

I samband härmed böra eleverna övas speciellt i tY ~l
dimensionella mätningar i bilderna, vilket i praktiken oft a 
förekommer hl a vid hearbetning av lodfolograJier i stora 
och medelstora skalor för alt ur dessa inhämta detaljupp
gifter för taktiska ändamål. Tredimensionell b ca rbelni llg 
kräver längre tid och medhinnes därför sällan, när det tak 
tiska läget snabbt förändras. I många fall är dessutom m~1 l
ning av objektens. höjd fullkomligt överflödig men kräves 
bl a för topografiska ändamål, exempelvis vid hest~imnin g 
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F ig l. 

Tredimensionella bilder underlätta i hög grad to lkningen. I detta stereo

par u r lodbilder tagna på ca 10.000 m höjd i ungefärlig skala 1: 10.000 
ser m an ett s l:>.gskepp i flytdocka. Detaljanalys av bestyckning m m 

kan verkställas med tillfredsställande noggrannhet. 
Obs . torpednätet, som bogseras till plats. 

Fig 2. 
storskaliga flygbilder erbjuda fototolken l"ika möjligheter att inhämta 
betydelse,fulla uppgifter rörande ett fartygs tekniska utrustning m m. 

Bilden visar :32.600 tons slagskeppet Tennessee med 12-35,6 cm. kan, 

16-12,7 cm lvkan jäm te talrikt närlv och katapult. 

(»Official F S. Navy Photogr<:!pll» .) 
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av c~1 s tran~l s lu ln ingsförhå llandcn, h öjden av ä lYbrinl· 
e tc. E tt_ s lndm m av för emålen och terrän aen i treelimen ~U t· 
~JCI _~a b rider, d ': s i p lastisk modell , u nd~rlättar cmell-::::~-
1 hog gr~d tolknmgen och bör alltid ef tersträvas. Vid m ·t ·it·d 
fo l ospan~_ng erhålles tyvärr ej sällan blott enkelbildcr. ' 1 

\.-

. . Med hans~n !ill _ __sr_Jabbh e t.skr ave t ~ärskilt vid taktisk Sl>a
nm_g ?c.h (~arpa f~lJ a J~ _cle fo_to tolkmng för _förslahandsr ap
potlct o.~'as el~vet na aven 1 snabbgransknmg av nyfran

1
_ 

kallade annu va la negativ . 
~t?r _vikt_ mås~.e under a_ll~ fö1:hå l1 anden läggas vid un

de} :' 'smng I terrang~nalys 1. fl~gb 1lder under olika årsti de r. 
. T~ll den elem_en lara u tb1dmngen hör vidare frams l ~il! 

J.llng av: nyc!c~lb!lder, rappor ler med skisser, som korrek t 
aterg~· Id_enLJ~ler~n?s- och mälr_esul_taten.' eYenlucllt på gc
nomskmh~~ 1'-all'-m anpa~sade till bllclslosser, komplcll ernd r 
med uppgliter ullryckta 1 klar och koncis fonn. 

Avancerad utbildning. 

Ifr~tga om mer avancerad Jolotolkning såsom undcrlacr fii r 
(_l_e~alJ~r~de. rapp~rtcr komplc~_lera~ utbildningen med "prc
cJSJon~malnmg 1 stcr~ofolografler avensom i enkelbilder av 
Stlcd!J_Jldslyp med ~b.J_ ek tcn fotograferade i olika perspekti Y. 
~Tamforclscr med tHlJgare tagna fotografier av samma oh
.JekL eller o~m-~de skall ske i erforderlig omfattning. Elcver-
1_1~~ ~kola b1bn_1_1gas god färdigheL i fr'amställning av sl or 
sL1b13"a underrattclsekarlor och i vissa fall även av myckl't 
detalJ era de målkart or. -

o Den aye1~cerade utbildningen skall dock framför allt si k la 
1:<~ ~tt ,b1brmga elev:n~a god kännedom om fiend ens strids
kl af Lei o~!l ha~1s takllska uppträdande i olika situationer. 
Dc s_lwla ovas 1 att _bedöma det inbördes taktiska samma.n
l_wng~_t mel!al~ de olika detaljer av militär vikt, som ku nna t 
t~s~sla~las l b1lder!1a, och på basis av verkställd bildana l~-s 
l} d?- f1cnden~. a~:s1kter och planer. Eleverna m åste härv id 
alltid l_~a \~a for ogonen, att deras rapporler skola vara s·t 
vedcrhaf tJga att de J- ·· l o ' < ' < :.' . , -..unna anvanc as sasmn uncleria o· fo r 
lednmgens operativa handlande. " 

.. ~ärs~~ilt d:nna senare del _av utbildningen ställer mycke t 
ho"a _ldav pa elevernas kvalllef, och sådan avancerad ·foto
tolkn~ng kan endast utföras av officerare med god tal · lisk skolmng. ~ '" 

.. Tiii avancerad fotolollming hör också anah-s av folo~Jra
fiCr over bebyggelse och industrier av olika· slag ~ivcn~,on 1 
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iJder b elysa nde ver ksamheten vil~. dyl!_k a, s~som ~ill exen:
~ el skeppsbygg~la ?sverksoamhe t. F?re lrad~sv1~ _ut~1ldas te l~-
1 ·ker och specialister pa resp ekt1ve gebit !m sad~n t~ll ... -
11~11g . Med hj älp av goda han dböcker och m strn!-.hyl btld-
11 ateria l kunn a dock även andra fo to tolkar uppna tJllfrcds-
]11 . J "l l . ställ ande result a t i d enna gren av ut )l ( nmgen. 

Unde r v isningsmateriel och mater ial. 

Vid undervisningen användes i huvudsak ma teriel av 
samm a typ, som ingår i ved er bör ande fo to tolkningsorgan i-
sations k r igsutr us tning. . . . 

Under visningen åsk å dliggöres m ed ntmngar och stor~ka
Jiga bilder av krigsmaterie~?. såsom f~rtyg, fly~pl an , s tnds
vagnar och andra fo r don, pJase r och va_rn a:r olika slag H l ~n . 
sedd a i olika höjdvinklar och p ~r.spek~tv. ~1lmande m:;t l el~le~ 
visas sed an i negativa och p os1hva lJusbilder och darpa I 

storsk aliga sp aningsfotografier, enkl a _såväl som i s t~reo. 
Härpå fö lj er analys av flygbild~r av .. ol!ka typ er m ed saclan 
materi el även i färg, i fullt kng1sm ass1g skala. 

Man h'ar under senare år i allt större utsträckning gått in 
för användningen av modeller bå de av materiel och te u än g 
i und ervisningen. Stora kostn ad er h a offr a ts och m yck et ar
bete ä crna ts å t framställningen av verkligh e tstrogna såd an a 
modeller m ed mark- och flygbilder såsom underlag. I per
feida te rrä ngmodeller infoga~ seda n materieldetalj erna, så
som. värn och p ansar etc, i lämpligt taktiskt sammanh a ng 
ooh Jo lografe ras i önsk ad e p erspektiv - m_ed : Her ~tt a n 
färg - under olika belysnin gsförhå ll and~n_. __ L ikasa a:J)ll ~l as 
fartygsm od elle rna i fullt n a turtrogen nulJo, sedda 1 o!Jka 
målvinklar och p å varier ande avs tånd . . 

Det ä r vidare av största b etyd else, a lt eleve rna h ava Ull 
gång till goda igenkänningsböck e r över .. såväl . örl?gs- och 
hand elsf ar tyg som flygplan samt handbo~ker 1 oltlw spe
cialfack med besk rivningar över exempelvis sk eppsbyggnad , 
artille ri , s trid svagnar, rad ar och cam oufl age j ämt~ f~ r del 
totala kri ge t betydelsefull a indus ~rilyper . e tc. J:3 e~knvnt~lgar
na böra va r a illus trer ad e m ed m st rukllva ntnmgar 1 lod 
och plan samt m ed flyg- och m arkbildet· visand e objck le11 
i olika p er sp ektiv, sk alor och belysnin gsförhå ll andcn. 

Vid m arinen lämnas utbildning i fototolkningst jä ns t f n 
endast till off icerare. Specialkurse r i såd an tj änst anbef all as 
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a:' .. ~~ll .efet~ för l\~arir_1en och anordn~s . vid marinstabe n . . 
VJs:ct fall. 1 .l.;:ombrn:'l twn med .kurser 1 fotospaningstj änsl. 1 

En all~Hhg kurs 1 fototolknmg omfattar som reocl e·1 l ' l 
av omknng 200 limmar fördelade på 6 arhetsvccko~- . Ko

1

1 
11

·< 
llCl' ' lS }· · d f t ' b' ll ) J. c·. -..urscn mc o ospanmgsut 1ldning utökas tiden llt, l 
ytterligare lvå veckor. C< 

En ny kurs i fototolkningstjänst berbilmas planenliot J· 
ma ail anord nas vintern 1953-5i1. b '

0
ll J-
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Enkel metod för jämförelse av krigsfartygs 

stridsvärde och kostnad. 

Ett genmäle till en artikel införd i decembernumret Hl32. 

Av Mariningenjör JAN STEFENSON. 

Författaren, 1 :c byråingenjör H. Åhman, har med denna 
artikel velat presentera en allmängiltig formel för ett unge
färli gt b edömande av krigsfartygs stridsvärde i för hållande 
till anskaffningskostnaden. Sedan författaren uppställt sin 
formel, visar han med n[tgra exempel, vilka krigsfartyg, som 
äro mer ekonomiska än andra. Sålunda påvisas att pansar
skepp ha mycket större stridsvärde än t ex kryssare och 
jagare. P'å grundval härav föreslår han, att vår flottas cr
sättningsbyggnad imiklas på pansarskepp. I tidskriften Ef
fektivt Försvar (:\fr 1 1953) har sedermera samme författare 
med stöd av formeln bemött en artikel av sign. »Red Nil» 
och ånyo försökt leda i bevis pansarskeppens överlägsenhet 
ifråga om stridsinsats i förhållande till pcnninginsatsen. 

Hesultalct av fö rfallarens beräkningar är 1nycket säreget, 
ja till och med raka motsatsen till de på praktisk erfaren
het gjorda bedömanden, som ligga till grund för de flesta 
marinens uppbyggnadsprogram. Holland bygger sålunda 
kryssare och j agarc, Frankrik c likaså, Italien j agar e, och 
vårt eget nybyggnadsprogram omfattar jagare som. komple
nrent till kryssarna i våra rörliga eskadrar. Handlar då led
ningen i alla dessa mariner oklokt? Åsikt bryts mot åsikt, 
?ch det är säkrast att noga syna de framförda argumenten 
l sömmarna, om man själv vill skaffa sig en uppfattning 
orn läget. 

Författaren börjar sin arlikcl med att definiera faktorer-
na i ett krigsfartygs stridsvärde såsom 

1. slagkraft, 
2. motsländskraft och 
3. fart. 
l;Iärefler följ er en redovisning i diagramfonn av hur dep

lacementet vid olika fartygstyper tagits i anspråk för var 
Och en av dessa faktorer. Slagkraftcn representeras av va
Penvikten, motståndskraften av pansarvikten och farten av 
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maskinvikten. Nå gra representativa kostnadsuppgiftee lä n1, 

nas därpå , och av dessa framgår att priset per lon för s törre 
krigsfartyg är nära nog oberoende av storlek, fart och fa r·
tygstyp, dock att de lä ttare fartygen ha något högre viktsp eis. 

För den därefter följande bedömningen av dc tre fak
torernas numeriska värden konsta terar förfaltaren lntvud
sakligen: 

aU artilleriets totala vikt är representativ för eldkraf ten, 
att torpedvapnen och minvapnen kunna bedömas på sam

ma grunder, dock med reservation för de korrektione t·, 
som_ operationsanalys kan ge, 

att pansar vikten karaktäriserande motståndskraften m ft sle 
reduceras med en korrektionsfaktor, vald så att p an
sarets andel i stridsvärdet på ett slagskepp blir lika 
stort som vapnens, 

att stridsvärdet är direkt proportionellt mot farten, 
att några smärre korrektioner måste göras på grund av 

fartyge ts längd- bredd- förhållande och eventuell fö
rekomst av cellfyllnadsmateriaL 

Efter dessa resonemang vågar sig författaren på att upp
s tälla en formel för det tekniska stridsvärdet nämligen : 

S = F · V · (l + p + b + c) 
där 

F = farten 
V = vapnens vikt 
p pansarvikten/volymen X konstant 
b = (bredden/längden) - konst. 
c = volym fyllda cellcr/ depl. 
På denna formel bygger författaren s.edan sina omdöme n 

om olika fartygstyper. Det är alltså i clem1a formel ma n 
skall öka orsakerna till den ovan antydda åsik_tshrytnin gen. 

Allmä nt. 

stridsfartygens uppgifter torde bli mångahanda b l a . 
att förhindra fientlig landstigning på egen kust, 
att skydda sjöfarten längs den egna kusten mot s~häl 

över- smn undervattensraider och Ininor, 
att störa fiendens förberedelser för invasion, 
att störa fiendens sjöfart genom minerings- och ra idfö

retag, 
att skydda tillförseln eller utförseln av varor över b avcn-
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Då a rbetsuppgifterna äro så mångahanda och skiftande 
torde de_t va_~·a svårt att el_l:lydigt säga, a_tt e.tt f_:u·tyg har e tt 
visst stndsvarde, som heraknas genom_ msattnmg av m'lgra 
data i en formel. Beräkningarna höra nog i stället genom
föras för varje särskild typ av slridsarbete. Det förb å ller 
si g nämligen så att vissa egenskaper ge fartygen stort till
skott till stridsvärdet vid några arbetsuppgifter, men äro 
utan allt värde vid andra. Tag t ex pansaret. Det har stort 
värde i strid mellan artillerifartyg, men det skullte ej öka 
str idsvärdet hos en fregatt. Vid stridsvärdeskalkylerna får 
man därför genom passningsräkning söka sig fram till den 
ko!nbination av fartyg, som ger det största totala stridsvär
det fö r att lösa de förelagda arbetsuppgifterna. Det hör vid 
en sådan beräkning konuna fram, att man vid det begränsa
de antal fartyg, som en liten marin kan tänkas bygga, har 
mest n ytta av allsidiga typer. 

Författaren anger att formeln har dimensionen effekt 
(kgm/sek.). För ordningens skull bör emellertid påpekas att 
detta ej stämmer för alla termer, ty inom parantesen äro 
måttenheterna blandade. Den första är dimeesionslös, den 

andra, p, är spec. vikt ( t~1~
1~) och den tredje specifik volym 

( n
13

) Den fjärde återigen är dimensionslös. Det hade så
ton 

lunda var it l.ämpligarc att dividera pansarvikten med de
placementet och cellvolymen med skrovvolymen, varigenom 
samtl iga storheter inom parentesen blivit tekniskt dimen
sionslösa, såsom författaren efters trävar. 

Farten. 

Kan farten »helt enkelt» beaktas med si tt absolulvär
de? I så fall måste ju alla snabbgående fartyg hli oeko
nomiska, ty deplacement och kos tnad växer nästan i takt 
m ed maskineffekten, vilken ökar med ungefär tredje po
tensen på farten, medan stridsvärdet endast skulle öka i 
direkt proportion till denna. Det synes som om författaren 
vid härledning av fartens inverkan på stridsvärdet ansett 
den vara detsamma som fartens inverkan på transportka
raktäristiken. Härmed avses fartyge ts transportförmåga för 
strid smedel och är en produkt av fart och stridsmedelsvikt, 
Precis så som författaren anger. Verkan härav förstår man, 
om man betänker att ett snabbare fartyg kan avpatrullera 
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en l~ngre kus!slröc~~a ;llc~Jortare l~an_ ålerk~~nma till st1 :k 
pl~t.sen med n~·a forrad foor,I~y sl_~·ldsm~als an ett lliiJg~an 1 . 
1n~uc .. ~artens ~nverkan pa stndsvardet ar emellertid ej fu ll. 
s~an(bgl __ beskn v~n genom ... enb_~n·t l ra ns:IHn·lkaraktä ris t j k,,

11 lnder S.Ja~va slr_Id~n medfor l_wgre lwsl1ghel kodare sl rids ~ 
m_omenl v1lket 1 sm lu_r gei:Jicndcn kortare tid för m ot;l[. 
garder. Della gynnar fra_mfm:a~li torpe(~farlygcn som n·~t·a 
nog momentant km:na slqut~ 1va~ hela s1tl lorpcdförrfHl ol· h 
~~dan snabbt dra s1g ur slnden 1gcn. Av smnma anled nin()' 
±nr elt fa_rtyg_ me~l I~?g fart i kombination med snabbslqu~ 
tandc ar!1l!en strulsfordelar framför det, som har lå11gs n. 

11
_ 

111a~·c leJH]W. _Detta motsäger sålunda även förfaltare 1;s llL' 

gatn·a v::rdcnng a\: snabbskjutande artilleri. Som tredje s 11 _ 
JH_mkt pa farten:, ~nvcrkan kan påpekas, alt den som !1 11. 
llogrc ~ar_t kan :alJy clt taktiskt bättre utgf111gslägc oc!1 diir
med paralma forl~oJda chanser för verkan av sin vape n in
sals. Dessa lrc av farten beroende f.aldorcr inverl ·a eJ· ~"'J ' 1 . • • 1'1 • • . '>.L 'U )( 

s!g l _o 1 w_ s tlu~llm.~er på stridsvärdet ulan verka i kombi 11 ,1_ 
l10n 1 vat)C str_1ds~a ge. Skulle man våga säga att var och l' l\ 

~~; dem okas 1 d1rckt proportion till fartcu, skulle fal'i t· n 
salunda komma a~t ingå med tredje polensen .i stridsvärd ·l. 
De~ta !~an doc!-:. eJ nlan närmare studium bevisas. 
__ 1. tlcngarc nagra exempel kunna anföras som vederliio.>a 

forfaltarens å~ikt, all_s!ridsvärdcl är direkt proportion~l!l 
mot f~dcn. V1d u~ålsJakl_ upphör plötsligt Jokaliseringsdo
nc~l att funge1~a VJCl en VIss fart, varför del är lönlöst al l 
~-~~:lv_a upp hasllgl~~lcn hos fre~atlc_r högre än till n:"1gra kn op 
O\~~ denna maxnnala lyssnmgsfarl. På samma sä(t hin· 
slndsvarde~ för en ubåt ofantligt mycket högre om m a.·i
mala lyss!11ll~sfarten överskrides, ty då tvingas jaklen a t 
~perera »l blmdo». Funktionen ä!' således ej ens kontin ue r
ligt beroende av farlen ulan hm· språng. På samma sätt s\ 
lJCs den gamla tesen »snabbare än dc starkare och stärk r11 c 
a~1 d~ sn?bba~·e» ge en aning om alt man pil. militärt lwl l 
v1ll_lllhm!la Vtssa farlområden större betydelse i1n andra orll 
all overgangarna ske spr:"1ngyis. 

Vapenvikten. 

. Förfallaren tvekar ~örs l om han skall välja lo lala vape n
v~ktcn eller den per ltdsenhet utskjulna spränaämnesviklcn 
sasom __ representant för slagkraften. Hade dcn

5 
senare Yal's 

hade latlarc __ den vanliga formeln för ett vapens totalverkan 
kunnat anvandas, nämligen att denna totalverkan är pro-
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]uklen av träffmöjlighet och verkan i m :"det. Eftersom för
~llttaren nu valt viklen av vnpcnutruslningen måste koeffi
ci enter införas för olika vapen typer för alt transformera 
111aterielvikt till sprängämncsvik l, ty verkan i målel är be
roende av - såg proportionell mot - den sprängilnmcs-
1nängd som träffat. Är nu, såsom författaren tänkl sig, 
stridsvärdet direkt proportion ellt mot vikten av vapenma
terielen ? Låt oss Laga ett exempel. 12 cm :s-artilleri el på en 
jagar~ kan utskjuta en s~n·än_gä_mnesmä~lg(! på ca 2 /{J _av 
totalvikl en for delta arlJllcn mnan forradskomplcltenng 
111åste ske. Della gäller under förulsällning att spränggra
nater användas. För halvpansargranater blir procentsatsen 
Jägre. Torpedvapnet däremot på samma jagare kan ulskjula 
en sprängämnesvik t, som ä r ca 7 '/o av denna bestycknings 
totalvikt. Beaktar man sedan alt torpeden är ett bestrykande 
vap en, alltså endast erfordrar sidriktning, och sålund hör 
ba större lrMfprocent, kan man kanske antaga att den 
sprängämnesvikt per lon bestyckning som inträffa r i målet 
är ca 10 ggr större för torped ä n för 12-cm :s artilleri på en 
jagare. Eftersom sprängämnesviklen i varje projektil endast 
är ca 10 '/o av porcjektilvikt + kt·ulvikl, kan man inte ens 
med oändligt antal skott .i durkarna nå upp till samma ef
fekti vitet på artilleri som på torped. Det synes sålunda 
märkligt atl förfallaren anser, att torpcdvapnes totalvikt så
väl som mtillcricls lotalviklär representativt för beväpnings
slagets s lridsvärde. F ör ovan exemplifierade j aga re är tor
pedvapnet vida överlägset artilleriet i viklsbänseendc. Detta 
exempel förutsäller dock alt farlen hos jagaren ~ir sådan 
att den i beräkningarna införda träffprocenten erhålles. 

Även i ovannämnda avseende gynnar tydligen den höga 
farl en stridsv~1rdel genom all ett mera effektivt vap en däri
genom kan appliceras. 

Pansaret. 

F örfattaren har ej närmare motiverat sill omdöme att 
Pansarels inflytande blir »beaktat på lämpligt siltt», om man 
~ltgår från alt pansar och vapen på slagskepp ha lika andel 
l stri dsvärdet oelt seelan proportionerar för andra fartyg. Det 
Vore intressant alt få vela hur författaren resonerat i delta 
avseende. AU pansaret ej alllid medför öka t slridsvä rde har 
tidigare påpekats för t ex frega tter. 

korrekt ionstermerna b och c. 

stridsvärd et karaktäriseras enligt förfallaren av slagkraft, 
lllols lå n clskro.ft och fart. Man bl ir därför förvånad n ~i r jäm-
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sides m ed d essa bredd- långdförhå llandet och cellfylln incre n 

presenteras . Det _synes så 1~1yc_k et m er mårkl~gt som t "'ex 
d c _mo~erna Sl?anll1gs- och_ forbmd elsemedlens mflytandc pä 
strHlsvardct CJ beaktas, eJ h eller antal propellrar, skydds
kopplin g av maskineriet, uppeldningstid , 1närsens höj d, n1._ 

tj}Jeri cls uppslåilning m fl, m fl. Utgår man från de tre htt
vudegenskaperna, bör man i görligaste mån hålla fast vid 
dessa och sedan försöka inarbeta alla andra smårrc stor
he ter som öva inflytande på striclsförmågan, i dessa så s0 111 

korrektioner. 
Undersöker man sedan speciellt b, finner man at t det 

korta breda fartyget ej alltid är fördelaktigare. En jagare 
som rusar till anfall, v~"inder stäven mot fienden och Hlt: 
genom sin slankhet mindre målyta än ett bredare fartv o. 

• b 

Det är givetvis en svaghet att ej samtidigt kunn~i presen
tera en ny formel såsom alternativ till ingenjör Ålnnans, 

men det torde framgå av detta inlägg att stridsvärdet ä r 
samm.ansalt av m tmga kompon.enter, och att var och en nv 
dem betet· sig ganska nyckfullt, om. man söker överspänn a 

hela områ det från slagskepp till motortorpedbåtar via u bå
tar. Det är i vart fall ej lätt att frysa dem i matematiska 
u ttryck. Författaren till dessa rader är av den uppfattninge n 

att krigsve tenskapen ännu ej hunnit så långt, att en allmä n
gillig formel kan uppställas för fartygs slridsvärdc. Däremo t 

l ~a på dc senaste åren stora framsteg gjorts, så att matema
tiken numera kan tagas till hjälp vid lösandet av avgränsa
dc problem i sjökrigföringen såsom konvojering av handels
fartyg övct· ubåtsinfekterade va lten eller när- och fjärrsks cl d 
av hangarfartyg. -
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Svar 
på mariningenjör J. Slcfcnsons genmäle till undertecknads 

artikel i Tidskrift i Sjöväsendel 1952, nr 12. 

ResuJl alcl av min enkla utredning må synas säreget, men 

i motsa ls till vad mariningenjör Sicfenson gör gällande, in
nebär det icke »raka motsatsen» till vad man kommit till i 

övriga större mariner, ty dessa ha ju hangarfartyg, slag
skepp eller åtminstone kryssare av tung typ! Att slagskepp 

ej fortfarande byggas visar blott att dessa som »capital sbips» 
ersätt as av dc med tillhjälp av flyget mer långskjut:1.ndc 

hangarfar tygen. Ä ven dessa tillhöra det tunga, effck livare 
slag av fartyg, som undertecknad pläderar fö r, emedan 

konslruklionsfsrten ej är uppdriven över det av längden 
beroende kritiska farlområdc, vilket, trots ett lätLm·c utfö
rand e av fartygen, ej kan överskridas ulan att större delen 
av slagkrafl och motståndsförmåga offras. 

Visserligen behöva vi ej några hangarfartyg, vilka liksom 

slagskeppen äro till för operationer p~t oceanerna, men pan
sarskepp ell er pan~arkryssarc äro för våra förhållanden 

lämpliga ersättare, isynnerhet som de innebära en av tak
tiken och atombombfaran motiverad måttlig uppdelning i 
smärre, relativt starka enheter, vilka - med beaktande av 

skillnad i livslängd - ej betinga nämnvärt högre kostnad 
än j agare. De äro desto mer nödvändiga som vårt flyg sak
nar slagkraft i form av tunga bomb- och toq)cdflygplan. 

Det måste i s tället kunna anses minst sagl säreget och 

olyckligt att just vårt land med dess nu ytterst utsatta läge 
anser sig kunna undvara en huvudstyrka av lunga fartyg. 

Trot s att utredningar uttryckligen klarlagt att detta slags 
fartyg i form av pansarskepp eller pansarkryssare är oum
bärligt för vårt försvar och många vettiga förslag till ersätt
ningsbyggnad framlagts, annuleradcs som bekant de t:c år 
1939 kontrakterade s k Thörnellskeppen (lned .4 st 2b cm 
kanoner) till förmån för två, med flera års tidsförlust bygg
da, dyrare lätta kryssare, om. vilken typ Thörnell-Strömbäck
ntredningcn »Utlåtande rörande flottans fartygslyp er m m» 

1938 yttrat sig som följer: 
Sid. 21: »Den viktigaste innebörden - - - är, att tunga 

kryssare m.ccl 18 eller 20,3 cm kanon er knappast kunna vid 



218 

anfallsförelag avvisas av en svensk sjöstyrka m ed 1:') l' 11t 

krYssare sås~m starkaste farly gs typ .» 
Sid. 23 : »Y id det direkta försvare l av elt sk ä r g:"1 rd son1-

rådc gör sig emellertid _övcrl äg~cnh_c lcn }1os varje flot~a lll L' (l 
väl skyelda d e a rtill erifar~ye~ sarskJlt gal~andc, oly odar k'.' n 
den lätta flottans artillerisliska svaghet 1ckc pa na got sa tt 
kompenseras av stönc rörlighet. ~-i~~-nämnda f~?tl a ~ir a! ltsa 
m indre äonad för lösandet av SJoforsvarcts fornt angJ \'ll a 
pr im tira t7ppgift än dc andra här a-:hm~dlad e fl<!tlyp c •:• l:~._» 

Sid 27- 28: »Av dc olika till undcrsol..:nmg uppslallda Hot r
typerna kunna alltså dc, i. vill_.;:.a _ingå .. _ farl~·g med sild an t 
artille ri och skydd, att de L s lnd aro Jamstallda med c liL' l' 
övc rhigsna fi e1idens tunga kryssare bcr~i_kn as häst ' :ara_ i 
stånd a tt åt d c övriga försvarsgrenarna lamna cll cffckl l\' l 
bid rag till förhindrande av en invasion mot andra delar <'Y 
v:"tr kust än skärgårdsområ dena. . 

Sid. 47: »En sammanfattning av dc framlagda ~ynpullk
tc rwt oiver vid handen alt en lös ning, som skull e 1nncba J a 
» ins~ll~mde av andra fa rtyg i dc pansrade artill_er ifarlygcn;.; 
ställ e» - - - icke kan anses giva ur ~kononusk -~lic •: or
gan isatorisk synpunkt fördelaktig lösmng av crsallmn g·;-
problemct.» o . .. . . . . ~ 

1 Det är alllsa mtc t sareget resultat Jag okomnul lt ~l , ,t ,-
minslo nc var det ej så 1H~~8 . Yad kan ha astadkomJ~ul den 
plötsliga omsvängningen 1939? In le k an <le t h_a. van t a u lo
maliserat medelsvårt artilleri, ly för samma v1kt som d cl!·1 
kan så många fler vanliga knnoner erl!ållas att dc kun na 
prestera i st~rt sett sanmw eldg ivning. Ej hc1ler se(lan d l' !->'i 
ii k ad fl v gverksamhct cH c,. l i liko msten av radar, rob o l Ya J~ l' 11 

och ato~nbomber kan motivera ett frångående av ova~l c.ll t
radc principer - - allra minst d 2n hastigt v~ixandc Sov.J c l
flollun, som i da gspressen (Expressen den 3/ 3 -G:) .. i_ ~rtikeol1 1 
»Svenska fiollan bantar») från till synes vcd edwHtgl h a ll 
framförts s~tsom motive ring för teorin alt vi med cnba l'l 
hi.tla sjös tridskrafter (och ulan s~ rskill marinf_l yg!) .skn l tc 
kunna fö rsvara våra kuster med hk n ande »lrcdlmcnslonc1 l » 
s j·o .. krioförine: som storm akterna tillämr)a med sin a ocea n-·. b ...._, , 

gående hangarfartygs-slagflotlor. . 
Det har tyvärr numera gåll så l:"mgt , alt man kan få se 

den åsikt en framföras all den slagkr aft, som Sverigeskeppen 
represenlera skulle kunn a ersättas n1cd den, som n t'1gra tor
pedbåtar kunna crhjudn, vilket torde kunna hctecl~1~as .. sa
som unikt. Värderar m an antalet enheter och f aten sa hogL 
synes flyget h a mins t lika stora förutsättningar som torpe d-
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·'tta rn a att _ L!l~go d l!S ~ crfordcrliq slagkrafl - även ~m f.l y~ct 
b.;. etL långt1fra_1_~ b1ll1gt vapen pa g run d av alt d et alsktl l• ga 
a.o ngcr Jll åstc fornyas under el l pansarskepps och t o m c n 
~rpedbå ts livstid , samt alt det erfordrar stor basorgani-

sation. 1 l' f... · l f' llt tl f ... Det m åste kunna bctcc ~nas smn a Il ot· ns c y a o•·-
lita sig på den "bestyckning .. som torpedbåtar kunna föra , 
emedan dessa bal?r utan stod av sl?rk~re fartyg num~ra 
kn appast kunna rakna mc~~ att _ ens 1. m?rker komma l lll 
räckligl n~ira. n f1go t större fJCntllgt stndsfarlyg for alt. kl~~1-
na få användning av sina torpeder och emedan dc 1 SJO
]lävning äro praktiskt laget försvarslö sa mot flyg (del bc
tvder dä rvid mindre om an talet båtar i.ir relativt stort). Far
ten Jw n knappast hjälpa torpedbålarna alt undkomma bomb
ning och beskjutni ng av flyget, ty den är högst 1 ~ 'i a~· 
f] vgcts, ur vars sy npunkt t o m dessa snabba hatar sla 
p;.akliskl tagel still a. 

Ehuru pansarskeppen ha ytterligare c:a L! 'lr· lägre fart , 
mås te d c s tälla sig betydligt fördelaktigare genom s iit pan
sarskydd och sin fly tförmåga, som kan effektivt ökas med 
tillhj älp av cellfyllnadsma terial i stor ska_Ja, samt genom ~1lt 
de kun na bä ra riklig lnftvärnsbcs ly cknmg, som hclydhgt 
bättre kan göra sig gällande på grund av dessa fartygs 
lugnare rörelser i sjöhävning och effektiv~: eldledning. Fan
sarskeppstypen måste därför anses vara nundrc heroende av 
flygskydd. 

Betrifffandc fart. 

Alla. snabbgående fartyg ärn ej oekonomiska, utan endast 
de, som med avsevärd uppoffring av vapen och skydd upp
drivas över del kritiska farlomdtd el. Del mttstc jn finn as en 
gräns ö vc 1· vilken det ej lönar sig u ti: uppdriva farten. En 
avvägning måste alllid göras, ty för ernående av maxi1_nal 
far t skull e mun ju i annal fa ll offra all vapcnutruslnmg, 
varigenom fartyget ohjälpligen bleve oekonomiskt.. . 

Det m [J slc vara fel atl v~1nlcra farten med det 1 ungd<ll' 
tredj e polens stegrade cffcktJ)clJOvct, ty liksom saker och 
ting knappast kunna få större nyllovärdc hlolt genom en 
oekonomisk f ramstä llning, k an h ögt uppdriven fart ej hel~ 
ler få del genom att den i:ir svår alt pres tera .. Jag ka!1 Cj 

heller inse att användningsmöjligheterna mottvera nag_on 
grund för v~i.rdering av fnrten med tredj e potens. De SJ0-
11lili tä r e r, vi lka Jik;on1 ing. S. göra det, borde i stället lw 
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blivil fl yga re, Ly även om farlen b eakt as blotl med sil l nb
solula värde, visa r - som ovan framhållits - en jämfö r else 
mellan torpedhå lar och flyg, att detta senare har m insl 1()_ 
faldi g fa~·tövcrläg~enhct. En _j äm_~örelsc __ av. fartern~ i tredje 
polens visar alltsa 1000-faldJg fordel for fly get, viikel i s ~t 
fall skulle ha avgjort företräde! Endast om man värdesälter 
farl en i rimliga pr_opo rlioner har flottan silt berätligande 
genom den slagkraft samt motstånds- och flylförm äga , som 
dess huvud{arlyg m ed lämplig utformning kunna presi ern. 

Ing. S. gör även gällande all fartens betydelse: sker språ nn
vis och a tt d?.t t C)( förJrcgatter vcn·e lönlös~ att driva_ UJ~) 
densamma h ogre an nagra knop over nwx1mal lyssnm gs
farl. Detta vederlägges av att far thehove t ökas i samma ög<~n 
blick som lyssningstekniken gör nya framsteg. Mod ern a frc 
gatlct· uppdrivas ju till samma höga fart som jagare och nu
mera synes knappast någon ski llnad kunna påvisas mella n 
dessa farlygslyper. Att kunna uppdriva ubå tarna över lYss
ningsfart innebär självfallet en s tor fördel, men eftersom 
m~m ej kan vara säker på vilken denna fart är i dag, ~i n 
mmclrc när fartygel blir färdigställt och under dess livs ti(1, 
kan man ej taga hänsyn till dylika spekulationer vid tvp-
u tre dningar. · 

Den fördel av fartövervikt jämfört med visst fientligt f ar
tyg, vilken gör att även lätta och mindre ekonomiska far 
tygstyper ha sitt berättigande för speciella u ppgifter, t ex 
ubåtsjakt, påverkar ej ett fartygs tekniska stridsvärdc, m en 
torde ur taktisk synpunkt kunna beaktas genom en faktor, 
som anger förhållandet mellan resp. farter, men i så f all 
borde man t ex vid jämförelse mellan övervattensfar tYg 
~ivcn beakta skillnad i huvudartilleri och skydeL · ~ 

Beträffande vapen. 

o Det är elt misslag att jag l vekat beträffande vapenvik ten 
~asom varande r epresentativ för slagkl·aflcn och att jag 
Ifrå~asatt möjligheten alt använda enbart d en per tidsenhet 
utskJulna sprängämncsviktcn, som ger ändå mer ofnllst~in
(~ig värdering av slagkraften än projektilvilden skulle göra . 
bndast om man beaktar hela vapenvikten , vilken inkludera r 
den av ing. S. efterlysta teletekniska materielen, kunna för
utom sprängverkan även pansarbrytande förmåga samt sa 
dana fak torer som skottvidd, träffsäkerhet, ammuni ti ons
mängd och ~kydd å tmin stone i viss g rad göra sig gälla n<1c 
v id s tri dsvä r d e sj ämförcl ser. ~ 

221 

Om torpedvapnet för jagare vore vida överlägset artille
riet, hur ]~an man då _förl~lara ~~t man alls offra~· deplace-
111ent på flac~~bane~r lll~en ? I staHe t ~ca1~ en ty dlig ten~ens 
t'll f ön nån for ar l1llcn observeras for Jagare, synbarl1gen 
; eroende p å att träffmöjligheterna för torpederna å lminsto-
1e för närvarande ej äro så stora som ing. S. låter påskina , b1 a emcdcm fa~·tygen svårliger~ lu~_1:na komma inom skoll
håll och motstandaren m ed hllhJ a lp av l y~snarapparaler 
}lar m öjlighe t alt manövrera und an de r clabvl Hmgsamma 
torped erna. . . . 

Det är nog i s tället så , att elen för vapenmatene t dLsp o-
nibla vikl en är elen naturliga m ältenheten {ör dess Pffekfi
vitet, därför alt denna vikt måste utnyttjas på bäsla sätt, 
det n1å vara i form av artilleri , torpeder, robotvapen eller 
flyg. D c vapen som visa. si~ n;indrc effel~tiva .. öve rges sjä~v
fall et, varför den av n11g Jf ragasalta stndsvardeskorrek tio
nen för viss vapenmateriel ej synes behöva tillgripas . 

Beträffan de pansa r . 

Ing. S. anser att pansaret för fregatter sa lmar varje bety
delse, v ilke t förefa ller minst sagt förvånande, ty d essa ·
liksom jagarna - kunna ju angripas ocl1 alltså även lätt 
sänka s av övervattensfarlvg och flyg. Om pansaret icke vo
re till någon nytta, varfö~·\trävar man tydligen n uförtiden 
till a tt nödtorftigt skydda även jagare, trots att detta endast 
kan ske genom uppoffring av fart eller bes tyckning ? (Den 
kollosalaförbrukningen i krig av ubå tar visar att iiven d essa 
vor e i trängande b ehov av pansa r eller motsvarande skydd 
- om blott möj lighet därtill skulle förefinn a s.!) 

E tt v iss t värde J~ ås te man alllså principi ellt tillmäta pan
sar skydd och d etta uttryckes lämpligen genom viklc1~ i f ö_r
hå llande till skrovslorlcken. Huruvida antagen rela tiOn !dl 
de övr iga huvudfak torerna är rim lig må fr a mstå som en om
dömesfråga . 

Beträffand e korrektio n sterme rn a c och b. 

Ing. S. ullryck er sin förvåning över a lt cel lfyllnadsma l e~ 
J·i ale t samt b r edd / längd-förhållandet beaktats, chu~·u d c C] 
höi·a t ill dc s k huvudegcnskape rna. Härtill synes Jag dock 
ha f ramfört tillräckligt 'vägande skäl och har intet att till
lägga, än a lt und erstryka att brcdd /hingd~förh å ll andet tor
dc vara av större betydelse än vad korrektiOnen ange r. 

Ti dskri/t i Sjöriis r ndl'f. 16 
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Anmärkningen att en jagare, som rusar till anfall, ge n< nn 
sin slankhet ~kulle ha mindre m ålyta i:in molsvarande bre
dare fartyg synes bestickande, m en kan vädcrhlggas 11l (' d 
alt slankare fartyg i stället ha högre skrov. P å större av
stånd äro d c p å grund av sin större längd hanelikapade av 
större däcksy ta, som därvid dominerar såsom m å l. 

Allmänt. 

Ing. S. fram.hållcr alt s tridsvärdesberäkningen borde gv
nomföras för varje särskild typ av stridsm·bete. D e tta vo t c 
tämligen meningslöst, då i samtl iga _av (~enn~ uppräkna de 
fall alla huvudegenskap er komma !Jll sm ralt och alli sa 
resultera i samma ullryck för r espeklive stridsvärden. E tt 
mera noggrant uttryck för stridsvä rd et skulle visserligen 
kunna ernås genom_ visst beaktande av den mängd fakto rer 
som inverka härpå och av vilka ing. S. ger några exempeL 
som dock varken äro karaktäristiska för fartygstyp elll t· 
visst fartygs stridsvärde och därför innebära onödig komp li 
kation. Exempel på alllför vidlyftiga spekulation er finne s i 
tysk liti.era lur sedan början av seklet. 

Det aäller att åhninslone tills. _v iclare försöka nöja sig m C'! 
den er~da metod som framlagts av undertecknad för viss 
värdesältning av fartygstyperna, isynnerhet som man borde 
inse alt d et knappast går att rubba påvisad principiell ski ll
nad, att tunga tartygstyper - för vår del närmast pansur
skepp - äro de mest effektiva i törhållande till k?sltwdemu. 

Det är med huvudfartyg av denna typ som flottan b m 
och bör göra sig gällande i rikels försvar. 

1-I. Åhman. 

223 

tv1ed delanden från utländska manner. 
Meddelanden fr å n Marinens pressdetalj. 

Amerikas Fö renta Stater. 

»Atom kanonen ». 

Alltseelan atombomben uppfa nn s, h ar fors karna varit sysselsatta med 
att förbättra vapnet , en förbättrin g som inte blott gäller verkan utan 
även sättet att föra bom.ben till m å let. Den första atmbomben, var rela
tivt stor och otymplig, och transportmedlet, det tunga bombplanet , gav 
en r elativt dålig precision. Atombomben blev ett strategisl't vapen mot 
städer, industricentra, flottbaser och andra m.ål med stora y tor. Den. osä
kerh etskänsla, som åtm instone i va1mets barndom vidlådde verkan, fram
tvingade val av m å l längt bort frå n de egna linj erna. Att framskapa. ett 
atomvapen som k an användas taktiskt - en atomprojektil för k onven
tionena artilleripjäser, en atomraket för flygplan, en atomproj ekti l för 
pvvapen - torde vara en viktig utvecklingslinje fö1· forskarn a. Bland de 
problem man h är mött torde det främ s ta ha varit problemet att inom en 
liten volym komprimera den invecklade »tändnin gsmekanism», som elen 
stora atombomben innehöl l. H a r ma n nu n ått ett steg på vägen i den 
atomlmnon. wm nyligen visats i Amerika? Knapph ändiga äro uppgifterna. 
och fa talt är, att uppgifter beträffand e det mes t intressanta - projekti
len - saknas . Men lå t oss m ed u tgångspunkt från den am erikanska pj ä 
sen i korthet särskåda problemet. 

En jämförelse m ed en konventionell , rörlig 21 cm ka non visar större 
skilj akti ghet e r endast beträffande v ikten. 

Kaliber 
Vikt _. _ .. 
Skottvicld 

Konventionell 
21 cm lw n. 

21 cm 
37 ton 
27 km 

Atomkanonen 
2 8 cm 
75 ton 
32 kn1 

Åtskilliga ton ligger säk erligen i el en mycket kraftiga lavetten hos el en 
amerikanska pjäsen . P.iäsen sänkes från transportfordonet m ot m:nke:1 
Och stöder på två plattforma r. Den främre a v dessa har en cirkelformad 
bana, på vilken hjul, fa s t satta på pjäsen, löp er. Med hjälp av dessa och 
en pivå ka n pjäsen svansas av fem m a n, varvid antagligen lavettens bal.;:
re del löper på skenor. Rekylen s yn es huvudsakligen ske mellan öv er
lavetten och underlavetten, där rekylskenor och rekylhäminrättningen kan• 
Upptäckas på till gän gliga bilder . En man på v:Hclera sidan av pjäsen 
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sköter in s tällningen av riktinstrumentet och inriktninl~en , varför t ydligen 

höjd- och s idriktning är helt ski lda. Till pjäsen hör bl a två elektricitets

aggregat fö1· drivning a v- vissa organ . Så drives t ex mekanismen, a n. 

sättnin gen och ammunitionshissen. Avfyrin gen kan s ke fjärrmanövre rat, 

vilket kan. hänga samman; med risken för lopphrisacl. Den uppgivna skott

vidden, 32 km, är fullt plausibel, och den avsevärda förbättringen i Pre

cision (en!. a merikanska uppgifter fyra gån gers förbättring) kan h ;t n

föra sig både till större belr~stning (större C), bättre innerba llistik oc-h 

bättre krut. Transporten sker m edelst två bärande specialbilar och h ela 

ekipaget väger 85 ton med en lä ngel av omkring 25 m. Körningen av de 

båda bärande motorfordon en samordr~'l.s pr t elefon. 

Vid provskjotningarn a ha r vanliga artilleriprojekti ler a nvänts , och de 

båda pjäskonstruktörerna, två svensk-amerikanare, uppger s ig först Jl<L 

ett mycket sen·t stadiun\ av konstruktionsarbetet ha fåt t klart för sig. 

att ammunitionen skulle utgöras av a tomprojektiler. Detta k a n tyda )la 

att elen nya projektilen inte till det y ttre skilj er sig i högre grad fran 

motsvarande konventionella, m en kan också för den klentrogne vara ett 

bevis för att prefixet atom- endast hänför sig till pjäsens prestanda och 

ej till am,munitionen. Tidigare ansågs, att 3.0- 40 cm. var minimikalibem 

för atomprojektiler, m en h å ller nu denna atomkanon vad som utlovats. 

har man säkert n å tt en; bra bit på vägen mot atomprojektil er lämpade 

även för andra kor;venti~nella vapen, när man har lyckats att vid mind re 

kaliber hålla sig över »kriti ska s torleken». Att y ttra sig om atomprojek

tilens verkningsområde är vansicligt, och säkert är att verk:;m. av en r! y

lik pro~ektil ej låter Rig mätas i ett större antal konventionella projektiJP r. 

Dock torde verka.n e.i i större utsträ ckning avvika från verkan av 'f i

roshimabomben. Vid atomvapn et tillkommer ju strålnin.gsverkan - c.en 

ntes t förödande, som helt salm as vid spränggran.lter - varjämte ci.•u 

psykiska verkan tord e vara betydligt större och av annan karaktär. J)e 

tändrör, som. kar;~ komma till användning, m ås t e· vara av hypersä he r 

iwnstruktion. Lätt förs tås risken och verkan av lopp- ell er mynnings!Jri

sad, och fråga är om man vågat ta kons ekven serna av felt emp e ring ~e

n:om att använda tidrör. I amerika ns k litte ratur tala s do ck om brisrtdilö jtl 

i sammanhanget. Det moderna zonröret väl jer mer ell er mindre själv ;na

let, vilket jus t i detta fall kan vara ytterligt riskfyllt för egn a trupper 

och olämpligt m ed hänsyn till det »Självvald a» må let s karaktär. 

I atomkanonen har man fått ett ypperligt medel att på kort tid Jw: i

centrera en s tor eldkraft inom ett r elativt litet område. Upp gifter ~o !ll 

a rtilleribekämpnin g , bekämpning av befästningar, urlastnlingsh a m nar m fl 

»feta mål» torde vara givna. 1 eld en m er a direkt framför egna trupper 

blandar s ig a tomkanon en emellertid på ett sätt, som kae(sk e lwmm er att 
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n·amtvinga n ya taktis ka princip er. Det frontala anfallet, som nu an ses 

röra den kortaste m en blodigas te väger~ till målet, kan bliva det enklaste 

111edlet att nå fi endens vitala punkter. I stället för att söka upp fiendens 

svaga punkt (t ex genom omfa ttning ) torde det a tomka nonutrustade för

bandet verksamt kunna bekä mpa motståndarens s tarkaste omräden och 

genom att snabbt utn(Y ttj a den förö dande verkan n å den kortaste vägen 

till må le t. En stormeld med atomprojektiler förstora r emellert id storm

avståndet avsevärt , och de egna trupp erna måste mer ä n n ågo11sin kunn a 

liL>c på understödsva.ptl:ets tillförlitlighet och artilleris ternas skicklighet. 

Oll1 man inte lyckats bli av med den radioaktiva verkan, som vid taktisl;: 

användnin ?; av atomprojektilen är ett tveeggat svärd , måste• eff ektiva 

skyddsemedel finnas hos .de a n.fallan;de trupperna. Ett sätt att minsk<t 

ra.dioaktiva efterverkningar vore att låta projektilen brisera på stor ltöjc! , 

vi lket i sin tur simlie fordra tidrör. 

Atomkanonen avses organiseras i batterier om tvi't. pjäser. Amerikaner

na påpekar, att det i de högr e s ta bern-a måste finn as s pecialutbildacl e 

sambandsofficerare, både tekniker och taktiker, som ska ll lösa de ofta 

svåra problem, som uppkomma. Här har teknikern att taga stä llnin g till 

bl a terrängen1s och vädrets lä mpli ghet och t aktikern till f rågan om a tom

vapnet tillsammans med övriga vapen skall inrangeras i infanteribefäl 

havarens stridsp lan eller om stridsplanen skall rä tta sig efter »atomtak

tiska» krav. 

Pjäsens rörli ghet torde trots denl uppgivna landsvägshastigheten av 50 

km/ tim vara ganska begrä nsad. Ett ekipage på 85 ton och av 25 m lä ngd 

torde vara h änvisat till stora vägar med kraftiga broar. Tiden för ställ

ningsgående kan genom elen högt drivna m ekaniserin gen (servisen bestfcr 

blott av 5 man) h å llas ganska låg, men på platses och tillfartsvägarnas 

kvalitet m ås te ställas stora krav. Enlig t amerikanska upp gifter tar det 

15 min frår~· det att pjäsen i transportläge är pä plats, till s pjäsen är 

eldberedcl. Det otympliga ekipaget och den svårmas ke rbara pjäsen utgö1· 

ett begärligt mål för fi enden s flyg. 
(Artilleri tidskrift. ) 

Ny minsvepare. 

Den förs ta minsveparen av den nya amerikanska MSB-5-ty pen har mot

tagits i Ari.napolis. Fartyget som endast är 17,1 m långt beräknas få goda 

sjöegenskaper trots lågt fribord, Det byggs helt i tt-ä och får maskin e t· 

av dieseltyp . Besättningen uppgå r en.dast t ill sex ma n . Sammanlagt aY

ses 48 fartyg av MSB-5-typen. byggas. Behovet av minsv epare av denn a 

typ g jorde sig s tarkt gällru1cl e i Korea, särskilt vid de omfattan:cle min

svepningarna vid inloppet till vVonsan på ostkusten före landstigningen 

där i oktober 1950. 
(Our Navy. ) 
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Storbritannien. 

Effektiv ubåtsjakt. 

Det brittiska ubiHsjaktfartyget ROCKET har varit på demonstrations
besök i Förenta, närmare bestämt i Key V/est. Effekten av den brittiska 
ubåtsjaktmaterielen var förbluffande . Mål-ubåten lokaliserades lätt och 
anföHs så snabbt och effektivt, att den gav upp och gick i stället skyml
samt i ytläge. Dess besättning· hade blivit ordentligt omskakad. Tydligen 
h ade ROCKET anfallit med sjunkbomber av ny typ fast naturligtvis m ed 
r educerad laddning. ROCKET fortsatte sedan nordvart för motsvarande 
demonstrationer för kanade1i~iska flottan. 

(The Nav:\'.) 

Oljn i ng till sjöss. 

Genom erfarenheter från Main Brace har man funnit , att de brittiska 
tankfartygen inte har tillräckligt kraftiga pumpar för snabb bränslekomp
lettering till sjöss av ett fartyg av typ EAGLE. Detta arbete luäver 
timmar och är således ytterst sårbart under krig. Tankfartyget W A VE 
CHIEF fi ck vid oljning av jagaren ATHABASKAN över slang och hann 
sätta igång pumparna på den fan tastiska tiden av 105 sekunder. Dett~l 

bevis på gott sjönLanskap får emellertid väsentligt mindre värde om. s e
dan själva överpumpningen kräver timmar. 

(The Navy. l 

Norge. 

Trondhei m s hamn. 

1912 igångsattes eP, ny utbyggnad av hamnen, men så kom första världs
kriget och stoppade alla vidare arbeten på densamma. Efter kriget kom 
depressionen med penningbrist och andra vansklighet er och hamnutbygg
naden hade inte kommit längre än på pappe.r et, då tyskarna lwm 1940. 
Tyskarna uppförde sedermera två stora ubåtsbunkers i östra hamnen 
och korsade de dåvarande norska planerna. 

I samband med bunkrarna i Nyhavn8. blev även »Strandveiskaia» färd ig
ställd. Den är byggd på betongpelare med ett djupgående av 21 fot och 
har en längd på 365 m . och utnyttjas av norska flottan . Vid sidan av en 
annan bunker, »Dora II», har· en betongkaj - »Transittkaia» - byggts 
i spannvägskonstruktion. Den är 120 m. lång och har ett vattendjup pCt 
27 fot. På k a jen finns dubbla jämvägsspår med två stycken 6-tons lu a
nar. I Indre lmnalhavn h ar en del gam.la träkajer ersatts med perm a
nentade kajer. I östra kanalhamnen finns en ny kaj på 70 m . för mindre 

fartyg i kustfart. 
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I västhamnen färdigbyggdes »Ila Pir» 1950 . Den har en sammanlagd 
)ängd på 82.5 m med ett djupgående på 29 fot och utnyttjas för stycke
godstra fike·n . Hamnväsendet har ett stort modernt kajskjul och privata 
firmor uppför nu stora lagerbyggnader. Kajen är försedd med dubbla 
järr(vägsspår och s ju moderna elektriska kranar. Den största nu pla ne
rade byggnaden utgöres av »Pir II». Den har tillsvidare en kajlängd på 
7010 m. med ett vattendjup av 33 fot. Järnvägsspår har redan lagts på 
piren, som. efterhand ska förses med moderna varuskjul. Tio moderna 
elektriska kranar skall placeras här. I samband med detta arbete har 
Nidelvens lopp ändrats så att den nu faller ut vid Ladehamm.eren. När 
den gam,la järnvägsbron har ersatts med en ny kan avslutnirllgsarbctet 
sättas i gång. Sedan befrielsen 1945 har hanmen tillförts ca 2.320 löpan
de meter perman,entade kajer. En del är ersättning för gamla träkajer 
men den övervägande delen är nybyggd. Dessutom är hamnen tillförd ca 
5.100 m" kajskjuL Sammanlagt hm· 12 elektriska kranar anskaffats. Ytter
ligare 10 är beställda, varav någon under mon:tage. På flera av k ajerna 
är det permanentade kajdäcket färdigt och resten skall läggas till som
maren. 

Förutom det som utbyggts av h amnväsendet tillkommer de privata ka
jerna. F1era av oljeföretagen har byggt nya betongkajer med djup för de 
största tanldariygen . Vidar e har en ny betongkaj byggts n1.ed upplagsplats 
för ca 30.000 ton kol. I samband med denna anläggning har Store Norske 
Spitsbergen Kullkompani satt upp sin brikettfabrik för produktion av 
briketter av SvalbardkoL Trondheims hamnväseni och kommun h ar allt 
som all t byggt för ca 25 milj . kronor efter frigörelsen och av de 11rivata 
är det byggt för ca 20 milj. kronor, tillsammans ca 45 milj . krono-r. 

Det har varit ett nyskapande som man tidigare icke sett maken till. 
Detta var också nödvändigt då kaj- och skjulförhållan\dena efter kriget 
var eländiga. 

Trafiken på Trondheims hamn uppgick 1952 till 11.586 fartyg m.ed ett 
bruttotonage på 3.750.000 ton. Godsmängden var 1,1 milj . ton och har 
passerat förkrigsmängden med ca 150.0010 tom Transitotrafiken från Sve
rige har det senaste året avtagit något, vilket tillskrives det långa stoppet 
i skeppning av papper på gmnd av svårigheter i betalningsförhållandena 
llled Englan,d. När skeppningsförhåliandena förbättrats med moderna va
ruskjul etc. är det att hoppas att denna trafik åter kan öka. Under svåra 
isvintrar är det nödvändigt att ha en isfri hamn som. står kla1· att i varje 
fall taga en del av trafiken den,na väg. Det är emellertid inte att vänta 
att det från norsk sida skall kunna skaffas medel för att utveckla denna 
tran,sitotrafik. Det är att hoppas på att det från broderfoHcet på andra 
sidan Kölen sn):nt kommer positiva insatser som visar att också de är 
intresserade i denna viktiga sak. 

Meråkersbanans kapacitet utnyttjades 1952 endast till ca 15 %. P å 
svensk sida är den redan elektrifierad och det är mycket viktigt att den 
Också på n,orsk sida blir moderniserad och får elektrisk drift. 
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När »Pir Il» och övriga ham na nläggnin gar som är under arbete blir 

färd iga, kanuner Trondheims h am n att stå väl rustad för åtski lligt Öl\ac] 

t r afik. Hamnväsendet h a r vid h amn ens utbyggande ökat sina tomta r ea

ler err hel del. Trondheim har under denna u tbyggnad v isat att ma n i 

fortsättningen önska följa m ed i konkurrensen och utvecklingen. 

Följande data beträffande hamnen som den ä1· dag: 

Total kajlängd 6.550 m. 

Kajer med från 25 till 33 fo ts vattendjup 1.350 m . 

» » » 15 )) 25 » » 3.221 m. 

» » järnvägsspår . . . 3.070 m . 

Sammi'J,nsatt län gd järnvägsspå1· 9.000 m. 

Kapacitet av kajs l\j ul . . . . . . . . . . - . . 21.000 m' . 

Antal kranar 3.--30 tons 15 st. 

(Norsk Tidsskrift for SjJ<Ives elJ.) 

Japan. 

Japan får USA-fartyg. 

Ett 60- 70 tal örlogsfartyg överföres från Förenta staterna till J ap ~ n 

för a tt bilda en förs ta kärna i Japans nya flotta. Det h ela få r form en av 

ett lån på 101 å r efter vilken tid man beräknar a tt ja panerna själva sl;all 

ha hunnit få f ram egna fartyg. Bl a kommer 18 eskortjagare av Capta in

klassen om 1.400 ton att in gå i den utlån ade flottstyrlmn. 

(The ~ayy) 

Litteratur 

22B 

Slagskeppet Scharnhorsts histori a. »Tragödie am 

Nordkap». Av Fritz Otto Dusch. 

Få äro de ö l'logsfartyg, som rönt äran att få sin egen levnadsbeskriY· 

ning. Den exklusiva kretsen ha r em ell ertid i dagam a fått ytter ligare en 

medl em: det tyska slagskeppet Scharnhorst, vars histo ria just utgivits 

und er titeln »Tragödie a m. Nordka p». Författare är den även i Sverige 

icl\e okände Fritz Otto Busch, som tidigare publicerat en rad böcker, 

bland dem »Das Geheimnis der Bismar ck» samt en under kriget utkom

men skildring av de t yska operationerna mot No rge 1940. 

Det nu föreliggande a ruetet utgör en skissartad översikt över Scham· 

horsts öd en och äventyr fram till den ödes digra träffningen vid Nm d

kap den 26 decembe r 1943 samt en relativt fullständig skildring av själva 

Nordkapslaget Sist nämnda avsnitt är i bris t på taktiskt utbildad e över

levande frå n Sch a rnllorst i huvudsak byggt på brittiska källor och ger 

därför intet väsentligt n ytt ur op emtiv synpunkt. Det som i första hand 

fångar intresset är anteckningarn a om Scharnhorsts operatione1· und el' 

de första krigsår en samt om de skador farty get tillfogitdes vid olika 

tillfällen . 

Scharnhorst löpte av stapeln den 3 oktober 1936 och t rädd e i tjän st 

den 7 januari 1939. B usch anger depl acementet till 26.000 ton; i detta 

liksom, i åtskilliga andra fa ll h a emelle rtid de t yska myndigheterna v i

sat sig ha rät t tä.njbal'a begrepp och det verkliga de·placementet syn es 

ha varit omkring 32.000 ton. Maskinstyrka och fart upptagas i 165 .000 

hästkrafter resp. 30 knop. En av dessa siffro1· torde vara felaktig. lVIecl 

detta kraftiga maskine ri bord e det smäckra. fartyget ha gjort och gjorde 

sannolikt mer än 30 knop . Med 9 s t 28 cm. pjäser i huvudartill eri et var 

fartyget klart und erbestyckat , vilket berodde på att tysk a rna icke hunnit 

att i tid få fram en grövre pjäs. Framdrivningsmaskineriet var av h elt 

ny t yp m ed högtrycksångpan nor, som v isade sig behäftade med besvä

rande ba rnsjukdom a r , vilka förlängde provturerna och sedermera ställd e 

till en h el del trassel, ick e minst i kritiska s itua tioner , då brå dska var 

av nöden. I samband med luigsutbrottet kompletterad es ut rustninge n 

Under h emligh etsfulla former med två s paningsrada rstationer, som dock 

På intet vis kunde jämföras med de bdttiska. 

I början på novem ber 1939 var emellertid fartyget klart och den 21 

november inl edde det till sa mmans med systerfartyget Gneisenau sin först[\ 
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operation, en framstöt t ill farvattnen m ellan Island, Färöama och Lo. 

foten. Härunder sänktes den bri ttiska hjälpkryssaren Rawalpindi. 

Vintern 1939 / 1940 låg fartyget infruset i Kiel. 

Våren 1940' deltoga båda slagskeppen i Norgeföretaget som stöd at 

Trondheims- och Narviksgrupperna. I samband härmed överraskades de 

fullständigt av den b rittiska slagkryssaren Renown, vilket tyder på mind.. 

re goda egenskaper hos elen tyska radarn. Efter hemkomsten låg Scharn. 

horst G veclwr på varvet i Wilhelmshaven föe översyn av maskineriet 

som a lltjämt visade sig osäker t. · 

Den 4 juni 1940 gjorde fartygen en ny framstct vilken resulterade i 

s.icstriden vid Jan Mayen, varuneler hangarfartyget G!orious samt jagar

na Arelent och Acasta sänktes. Jagarna beto emellertid ifrån sig hårt 

och fjngo i stridens s lutskede in en torpedträff i akt erskeppet på 

Scharnhorst. Styrbords- och mittelturbinerna stoppade, aktra durk en 

måste fyllas och 2.500 ton vatten strömmade in i fartyget. Med 20 knops 

fart lyckades detta nå Trondheim, där provisoriska reparationer ver J;:. 

ställdes, bl a bragtes mittelturbinen åter i användba r t skick. Efter h em

komsten låg slagskeppet i nära 6 månader på varv, vilket visar att den 

enda torpeden m åste ha åstadkommit häpnadsväckande skador, försåvit t 

icke tid igare nämnda barnsjukdomar a lltjämt gjoede sig påminta. 

I s lutet på 1940 gingo de båda s lagskeppen på nytt t ill sjöss m en 

mötte i Nords jön hårt väder, som föro rsakade sådana skador, att de 

måste återgå till basen. 

Den 21 januar i 1941 lämnade fartygen åter Wilh el mshaven och lycka· 

des denna gång genomb ryta Danmarksunclet, varefter de i två månader 

bed r eva sjöfartskrig i norra och mellersta Atlanten. Taktisk samverkan 

ägde rum med u båtar och förrådskomplettering ver kställdes från i för· 

väg utsända tankfartyg. Resultatet blev 115.000 ton sänkt tonnage, vilket 

kanske icke ter sig så öve.rväldigande, men samtid igt måste framhå llas. 

att raiden förorsakade stora svårigheter för britterna, som måste avdela 

flera av sina fåtaliga slagskepp fö r konvojskydd. 

Den 22 mars inträffade slagskeppen i Brest. Viloperioden b lev emeller· 

tid mycket orolig på grund av de brittiska flygstridskrafternas närgång

na uppm.ärksamhet. Sedan Gneisenau skadats, beslöt flottchefen al.t skil ja 

s lagskeppen åt och för lade Scharnhorst till La Pallice. Den 24 juli yar 

det åter gångklart (ytterligare 4 månader på varv!) och löpte ut för· att 

pröva bl a nya överhettare. Britterna voro vid detta tillfälle synuerligell 

påpassliga och placerade prompt från mycket hög höjd en salva p it 5 

bomber på Scharnhorst »från för till akter». Denna gång hade tyskarn a 

i sanning tur, ty 3 tunga pansarbrytande bomber slogo igenom fartyget 

från överbyggnad till clubbelbotten - men detonerade icke. I motsatt fall 

är det möjligt, att Scharnhorsts odysse slutat redan hä r. 3 .. 000 ton vatten 

s trömm ade dock in. Tillbaka till varv, denna gång för 5 månader. 

Vid årsskiftet 1941/1942 hade varven gjort sitt och den 11 februari in· 
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leddes den beromda genombrytningen av Engelska Kanalen Allt gick 

väl, till s fartygen nått farvattnen utanfår holländska kusten . Här gick 

s cJrarnhorst på en mina, varvid sam.tliga turbiner stoppade och str·öm

rörsörjningen plötsligt upphörde. Situationen inböjd näppeligen till op

tirnistiska spekulationer angående framticl en men efter 35 minuter· kom-

111 0 turbinerna åter igång och efter en stund var fartyget uppe i norm;.tl 

JUarsch fa r t: 27 knop. Utanför 'rerschelling anmälde sig mina nummer 

två, som dock endast förorsakade smärre skador. Den 13 februari 1942 

inträffade Scharnhorst i vVilhelmshaven efter något mer än ett års borto

varo ; av denna tid hade enelas t två månader kunnat utnyttjas för a k 

tiva operationer. 
Kor t efter ankomsten, sedan fartygen förflyttats till Kiel, träffades 

Gneisenau av en svår bom b i förskeppet, varvid fö rl iga durkarna explo

derade och s leto bort större delen av förskeppet. Gneisenau var därmed 

ur spelet för alltid. 
Scha rnhorst blev klar i oktober 1942, (8 månader på varv') och för· 

flyttades i mars 1943 till norra Norge, där fa r tyget ingick i en strids

grupp, som dessutom omfattade Tirpitz, Scheer, några kryssare och ett 

antal jagare. 
I m a r s 1943 gjorde de båda slagskeppen ett anfall mot Spetsbergen ; 

västm akternas konvojer lyckades de däremot aldrig komma åt. 

Den 25 december 1943 gick Scharnhorst t ill sjöss för sista g:lngen , 

eskorterad av fern jagare. Operationen, vars mål var att riva upp en 

konvoj till Murmansk, karakteriseras av Busch som ett närmast desperat 

företag, som framtvingades av läget på ostfronten. De ryska armeerna 

befunna sig på offensiven och tyska högsta krigsledningen bedömde, att 

tillförseln från väster, alltså Murmansk-konvojerna, utgjorde en av förut

sättningarna för anfallens forisättning och alltså till snart sagt varje 

Pris måste hejdas . 
E n fu llständig skildring av Nordkapslaget har nyligen lämnats i Till

skrift i Sjöväsendet I detta sammanhang åter givas därför endast några 

av de uppgifter, som lämnats av överlevande. 

Vid fö[·sta sammanträffandet med amiral Burnetts 10. kryssardivision 

blev Scharnhorst fullständigt överraskad, som, vanligt synes det berätti

gat att påstå. Radarn gav in.tet utslag, förrän i det ögonblick, då första 

salvan från de engelska kryssarna slog ned i fartygets närhet. I den 

fö ljande striden träffades Scharnhorst två gånger: den ena träffen akter

ut på ena gängbordet var betydelselös, medan den andra tog- i förmärsen 

Och förstörde den där befintliga r adarstationen. Det kan naturligtvis, m ed 

tank e på rada rns dåliga prestanda, ifrågasättes, om detta spelade någon 

större roll. OtviYelaldigt förorsakade dock den egna stationens bortfall 
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samt in sikten om britternas öv erlägsenhet ifråga om radar en v iss oro 

hos den tyska be~ättningen . 

Vid n äs t a framstöt - frå n norr - mot konvoj en, döko de britti~ka 

kryssarna upp på samma överraskand e sätt. Detta torde ha vari t en 

kraftigt bidragande anledning till att amiral Bey, striclsgruppsch efen, he

s löt att avbryta operationen. 
Unel er å tergången mot basen uppfil.ngacles fartyget av amiral Frasers 

striclsgrupp. I ett tidigt skede av slutstrielen mot Duke of York erhöll 

Scharnhorst en svår träff i förskepp et, varvid förli ga 28 cm tornet sa ttes 

ur s tridbart skick. Kort därpå träffade en torp ed i höjd m ed förli ga eld

rumm.et; farten nedgick till 8 knop och kunde därefter aldrig drivas upp 

över 20 knop. Därmed had e avgömndet fallit, slagskeppets n edkämpande 

var endast en tidsfråga . Beträffande slutfasen äro uppgifterna av hi t t · 

förståeliga skäl diffusa, det är dock klart att flera 15 cm pjäser slogos 

ut och att huvudartilleriet sköt slut på ammunitionen. Antalet torped

t räffar uppskattas av de överlevande till 14 elle r 15, vartill kom en män f',d 

a rtilleriträffar, son~ förvand lade fartyget till ett vrak, inna n det slutli· 

gen sjönk. 
Ifråga om flytbarhet och motståndskraft var Scharnhorst liksont Bis· 

marck uppenbarligen en framstående produkt av de tyska skeppsbyggar

n as arbete. I övrigt ger Busch's arbete ett intryck av att fartyget ut

rus tats med så många n yh eter, däribland sådana av extrem karaktär, att 

t yskarna aldrig hunno fullständigt utprova detsamma och bentästra alla 

driftsstörningar. Som följd härav kom också närmare hälften av dess 

korta livstid på 4 år att t illbringas på varv. 

Tyska krigsböcker präglas ofta av en lätt krampaktig anda av strids· 

o·lädje och kamratskap. Tendenser salmas icke h eller i Busch's bok m en 

~ stort sett skiljer den. sig i detta hänseende på ett välgörande sätt 

fr ån sina föregångare . Den genomsyras även på ett sympa tiskt sätt a v 

r espekt och aktning för motståndaren, vilket väl till del kan ha sin 

grund i ändrade politiska förh å llanden. Totalt sett synes Busch's översik t 

över Scharnhorsts historia yäl värd de få timmar, som krävs för dess 

studium . 
M. S. 

örlogsfartygsbygget 1953. (Sveriges Flott as 

»l\Iarinkalencler 1953».) 

Straxt för e å rsskiftet presenterade Föreningen Sveriges Flotta pu n ld· 

Ji gt »Marinkal ender 1953», varmed denna välkända uppslagsbok nådde sin 

16. årgång. Komm endörkapten A. Kull har svarat för r edigeringen aY 

denna liksom närmast föregående å rgångar. 

].)n granskning visar, att kalendern moderniserats intill g rä nsen av 

fö refintliga möjligheter i vad avser såväl text som bildmateria l. Ifråga 

0111 vedel"häftighet torde den söka sin like. Fullständigare uppslagsböcker 

finnas otvivelaktigt men i förhå llande till priset är det sannolikt ick e 

möjligt att uppdriva n ågot bättre. Härnced vare icke sagt, att icke en 

energisk s k kalenderbitare kan finn a ofullständigheter ell er felakti g

heter. Sålunda saknas de svenska motortorpedbå tarnas nya n amn (kan· 

ske beroende på att kal endern r edan gått i tryck , när namnen offentlig

gjordes), varjämte ubåtsjagaren Nordenskjöld fått sitt namn stavat med 

»i». I bildavdelningen h äydas, att det amerikanska hangarfartyget eol"al 

sea har numret ev A 41; i s jälva verket har fartyget numm er ev A 43. 

Med dessa tungt vägande anmärknin gar har emellertid även ka lenderbi

taren n ått sin gräns. 

En axplockning i den nya kalendern kan måhända ha sitt intresse. 

För att börja i grannskap et kan konsta t e ras, att Sovjetunionen for t

sätter utbyggnaden av s in ubåtsflotta. Vid sidan härav kan emellertid 

fastställas ett ökat intresse för offen siva ytstridskrafter: 9 kryssare och 

ett 20-tal jagare äro under byggnad, därav 5 resp 17 i Östersjön och Norra 

Ishavet. Hangarfartyg saknas alltjämt, varför slutsa tsen synes kunna 

dragas, att dessa stridskrafter i huvudsak äro avsedela för operatio11 er 

inom. det landbaserade flyget s porte. 

In om Atlantpaktsblocket följ er a rbetet tre lin jer: 

utbyggnad av det offensiva hangarfartygsva pnet; 

utbyggnad av ubåtsjaktförbanden samt 

en väsentlig utbyggnad av minsveparbeståndet. 

Härtill kan läggas en t ydligen i huvudsak experimentell nybyggnad 

av ubåtar. 
USA bygger sålunda två jättehanga rfartyg. förmod ligen avsedda fö1· 

atombombförande flygplan, medan britterna knogar vidare på gamla pro

gram; de fyra hangarfartygen av Albion-klass, av vilka den första sjö

sattes för sex år sedan, tycks vara särskilt svåra att få klara. 

USA genomför även ett program omfattande nio små kryssa re av två 

olika typer, vilka i själva verket lära vara avsedda för ubåtsjakt, samt 

G fregatter. Britterna äro på detta område mera aktiva och bygga icke 

lllindre än 47 fregatter av olika typer ; fÖI'bättringan1a på ubå tsområdet 

återspe.glas av att de senaste fregatterna få icke mindre än 32 knops 

fart. De 12 holländska jagarna äro också i rea litetNl. eskortfartyg och 

Ubåtsjagare·, de salma torpedbestyckning men upptagas änd å i marinka

lendent som torpedfartyg. 
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Frankrike bygger eller plcmer:u 14 stora jagare och 12 fregatter, Ita. 

lien 6 jagare och ett par fregatter. 

Stor seriebyggnad av minsvepare äger rum på skilda håll: USA lO 
-

n 

~maiTe enheter, Frankrike 13 och Storbritannien 88 enheter. Sammanlag t 

aro omkrmg 300 minsvepa re under byggnad, de flesta dock relativt sma 

. Av __ stater, som. icke äro anslu tna till några pakter ha Spanien jämt~ 

Vl SJalva de största prog rammen. De sydamerikanska staterna, som t icli

g~re över tagit ett antal amerikanska kryssare av äldre typ, synas nn 

kanna sig trygga i stjärnbanerets skugga. Detsamma gäller Portugal. 

_Inga slagskepp byggas . Sovjetunionen anser det tydligen lönlöst att 

soka konkurrera på omr ådet, medan Atlantpaktslaterna icke ha behov <.v 

flera fartyg av denna typ. Anmärkningsvärd är det brittiska krvssar

beståndets utveckling. Av elen forn a stolta kryssarflottan återstå1: icl\e 

mer än 3.2 fartyg. av vi lka intet sjösatts senare än 1943. överhuvud t agPt 

~ynes den brittiska sjömakten ha svårt att hävda sin ställning. F.iärr -tn 

ar den tid, som präglades av »Pax Brittanica» baserad på brittiska flot

tans dominerande ställning. 

I något sammanhang har sagts, att upprustning till sjöss är farli !-, . 

emedan elen leder till krig. Tesens giltighet belyses av de båda värlcb

krigen, som - framför a llt det första - föreginga s av en våldsam e:-..· 

pansion på det marina området Med tanke här})å borde de förhållanch •

vis blygsamma nybyggnadsprogrammen i detta upprustningens tidevar v 

te sig som en lugnande faktor. I själva verket torde dock läget vaJ"' 

ett helt annat. Maktbalansen till sjöss är säregen, såtillvida att väst

makterna äro ofanligt överlägsna.. Behovet av nya stora enheter ä ro 

- åtminstone tillsvidare - begränsat, vi lket tar sig utL·yck i byggnacl c

programmen . I stället läggas ofantliga summo1· på forsknin g. Dessat 01 1 

ha priserna stigit: ett hangarfartyg nu motsvarar en slagskeppsdivisio·l 

före andra världskriget, en jagare nu motsvarar en ln·yssare då 0 s '· 

De på papperet blygsamma programm.en motsvara med andra ord trot::; 

allt en avsevärd ansträngning. 

I själva verket pågå r upprustningen även till sjöss, ehuru den ilnnu 

icke avsatt märkligare spår i form av stapelsatta fartyg. 

M. S. 

Resa t i Il Levanten. Av Gavert Adolf Indebeton. 

Gavert Adolf Indebetou föddes år 1807 i Forssa nära Nyköping. H an 

studerade några år i Uppsala men s log sedan plötsligt on1 och överraska-
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de sin familj med att vilja gå till sjöss, tydligen löga 11opulärt, ettersom 

det lmrakteriseracles son1»något oerhört i familj er m ed sedesamma barn». 

gan inriktade sig först })å handelsflottan men böjde sig så småningom 

fÖl' familjen s önskningar och gick över till örlogsflottan, där han 1825 

bleV »Secund Lieutenant». Hans bana fortskred sedan i stort sett efter 

110rmala linjer, frånsett att han uneler några år i början på 1830-talet 

tjänstgjorde i brittiska flottan. 

Ål' 1852 fick han ett erbjudande att övergå i preussisk tjänst , begärde 

och erhöll två års tjänstledighet och begav sig till Preussen, där han 

anförtroddes befälet över hjulängkorvetten Danzig, som skulle ut på en 

16 månaders kryssning till Medelhavet. Under denna resa skrev han 

den dagbok, som nu, frånsett vissa smärre partier, som uteslutits, ut

givits uneler titeln »Resa till Levanten». 

Indebetou var tydligen en man med vidstl·äclda intressen.: historia 

och politik, arkitektur och människan som sådan. Han var även en va

Jcen iakttagare och ivrig att utnyttja de tillfällen , som resan bjöd, med 

påföljd att han upplevde åtskilligt av intresse, som han i Danzigs kajuta 

anförtrodde åt sin dagbok eller loggbok,. som_ han själv kallade elen . 

Det är märkligt att konstatera, att tyslmrna vid denna tid icke själva 

kunde färdigställa ens ett medelstort örlogsfartyg; Danzig erhöll i själva 

verket sin bestyckning i Storbritannien. 

Från besöket i Konstantinopel har han åtskilligt att förtälja och kom 

även på avstånd i kontakt med bistra tider ; Krimkriget hade just ut

brutit och slaget vid Sinope utkämpades, medan Danzig befann sig i 

turkiska farvatten. 

Via Athen gick färden till Alexandlia, varvid Indebetou passade p il 

att göra en avstickare till Kairo och pyramiderna. Infö1· Nilen stannar 

han imponerad och lämnar en kostlig lista på a lla de märkliga person

ligheter som levat vid dess stränder: förteckning en, smn börjar med 

Cheops, inn efattar bl a Abraham, Moses, Osiris, »Salomos fienden. 

Alexander, Cleopatra, diverse kalifer, Napoleon, Nelson och Mehemecl All. 

Resan gick seelan vicla1·e över l\1alta, Malaga, Cadi,; och Dartmoutll 

åter till Östersjöns kyligare vatten . 

Texten kompletteras då och då m.ed av Inclebetou s jälv utförd a teck

ningar, ofta med mycket träffande karaktäristik. 

Dagboken har ~äkerligen icke skrivits med tanke på publicering. Den 

är emellertid försynt och anspråkslös i tonen och präglas av en stilla 

humor, som gör att man m.ecl nöje tillbringar ett par timmm· sällskap 

ll\ ecl denne exponent för en ticlignre sjöofficersgeneration. 
M. S. 

Svensk Sjöfartskalender med Nautisk A lma11ack 

153. N au tics förlag. Göteborg. Pris 12: 50. 
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Nautisk Almanack och Årsbok 1953. Nautislca 
förlaget AB , Stoclcholm. Pris 14: -. 

Den utveckling mot allt större fartyg, som vår han,de,lsflotta genalll
gått under senare år, har bl a medfört att färderna mellan vär ldens olika 
hamnar sträckts allt längre och längre ut över haven . Därmed h ar ocksit 
navigering över stora vatten blivit allt mera aktuell och på våra h an
delsfartyg måste man nu allmänt kunna utföra astronomisk navigering. 
Intresset för denna vetenskap synes också vara i s tigande, alla moderna 

rad iotekniska hjälpmedel till trots . 
Det h a r därför ansetts lämpligt att komplettera redan befintliga svenska 

periodiska nautiska handbö ck er till att omfatta fullständigare nauti
kalalmanackor av motsvarande typer, som sedan länge givits ut i 
de stora sjöfartnationerna. Initiativet synes gott, ty n'led d en utveckling 
som sjöfartsnäringen har i vårt land, har det onekligen varit ett fa ttig

domsbevis att så ej skett långt tidigare. 
Av praktiska skäl har man i de båda här anmälda publikationerna be

gagnat sig av möjligheten att utnyttja direkta. övertryck av flertalet ta
beller i d e amerikanska (Sjöfartskalendern) res:p engelska (Årsboken) 
nautikalerna, som influtit nästan ograverade i sina svenska motsvarig· 
hete1• och dessutom försetts med ytterligare kommentaret" på svens· 
ka. De båda almanackorna kunna anses likvärdiga och omfatta givetvis 
varandra motsvarande och nödvändiga uppgifter för astronomisk navi· 
gering. Möjligen kan å ena sidan den amerikanska (USA) typen före
falla vara mera smart uppställd medan å andra sidan den brittiska ä r 
något m era innehå llsrik ; den senare upptar t ex tabeller för bestämn ing 
av månens upp- och nedgång på olika latituder, vilket alltjämt är en 
värdefull tillgång för bl a örlogsfartyg - trots radars tillkomst. 

Båda böckerna äro uppdelade i tvenne hälfter varav den förra om
fattar egentliga nautikalen och den senare är en uppslagsbok innehållaH
d e nyttiga och praktiska upplysningar för handelsflottan. Genom att 
halva boken sålunda icke är speciellt aktuell under mer än det lö
pande året medan res ten har bes t å end e värde , har ma n emellertid 
enligt a nmälarens m ening or dnat det mindre ändamålsenligt och gj ort 
böcken1a onödigt kostsamma för navigatören. Det had e: åtmins ton e 
för köparen varit lyckligare om publikationerna delats upp i tY<~ 

skilda band , det ena utkommande årligen och omfattande aktuella 
uppgifter om t ex hkr efemerider , uppgifter om tidvattensförld!lDll 
den etc, det andra, utkommand e vart tredje eller t o m femt e <t~·, 

innehållande värdefulla upplysningar för h andel sfartygen och sjöfart sna· 
r ingen . I denna s enare del kunde också lämpligen ingå nagot allmätlt 
brukat nautiskt tabellverk t ex Agetons, som redan nu å t erfinn es i SJO

farts kalenderns nautiska d el. Man skull e helt säkert jämväl kunna sona 
bort en del ganska onödigt materiel i nuvarande, »a llmänna» delar, van-
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o·enon'l volymernas omfång kunde begränsas och därmed sannolikt också 
~et nu gan ska höga priset nedbringas avsevärt (f n dubbelt mot mot
svarande utländska). Sålunda åter finner man i Årsboken bl a en för
teckning över annonsörerna, uppgifter om svenskt territorifLlvatten, gre
ldska alfabetet, distanstabelle,r , förkortningar i sjökort, fyrkaraktärer, 
sjömanslagen etc a llt uppgifter, som säkert kan återfinnas i andra 
publikationer som bör finnas på va.rje större fartyg. Granskar m a n 
Sjöfartkalendern hittar man där också en del 'spaltfyllnad' t ex kart or 
över utprickning, omfattande distanstab eUe,r, säkerhetskonventionen, vind
skalan och även här en förteckning över annonsörerna m m . 

I båda publikationerna ingä också goda upplysningar om radionavige
r ing efter olika metoder och särskilt i Sjöfartskalendern flera välskriv
na artik lar av säkert stort värde för handelsflottans män. Man blir emel
lertid en aning ställd när det i böckm·nas företal utlovas att ytterli
gare öka ut deras nuvarande »allmänna» del (som utkommer årligen ) 
varigenom det redan nn alltför höga priset sannolikt skulle stiga än mera. 
Om däremot det ovan framlagda förs laget att skilja på »rena nautikalen» 
och »sjöfartshandboken» kan effektueras, vore kanske en komplettering 
av den mera sällan utkommande, delen att rekommendera, ty en h ä ndig 
och praktisk uppslagsbok ombord är alltid av värde. Mycket av det som 
alltj ämt förekomer utspritt i t ex »sjökorsbyrå.er» och i navigerings
hytternas många gömslen skull e därmed säkert kunna gallras bort eller 
samlas på ett ändamålsenligt sätt. 

G. Bol !ing. 

»Lars Gathenhie lm» . Av Olof Traung. Nautics 
förlag, Göte,borg. (232 sid. Pris 24: - kr inb.) 

styresmannen för Sjöfartsmuseet i Göteborg, kapten Olof Traung, har 
redan förut visat s itt stora intresse för »de seglande skeppen s tid» och 
författat flera böcker däröver. Med d en här anmälda boken har han gått 
ännu längre tillbaka i tiden än tidigare, till början av 1700-talet, och 
åstadkommit genom ett flitigt bläddrande i historiska urkunder en både 
intressant och säkert ganska fullständig sammanställning av vad vi nu 
vet om kaperiverksamheten p ä Karl XII: s tid. Denna Kung Karls å tgärd 
eft m· återkom,sten från Turkiet att i landets förtviv lade läge på bank
ruttens brant t illgripa kaperi (motsvarande vad man på modernt sprl k 
kunde kalla »Oinskränkt ubåtskrig»), var då allmänt förekommande i Eu

ropa men har likväl ofta påtalats och blivit föremål för många äldre 
s jöhistorikers intresse och skiftande omdöme. I en omfattande källför
teckning av både in- och utländska skrifter h ar T. redovisat för vad 
han ansett s ig måst plöja igenom för att berika s in skildring- och han 
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har också åstadkommit ett myck e t gott a rb ete, vari h a n h eller icke t 1·e. 
kar att gissla äldre uppfattningar , nä1· de skil jer sig från h an s e .en. 
Han förefaller därvid vara särskilt missbelåten med den känd e sjöhJ:;t0 . 

rikern , framlidne amiralen G. Unger, som framfört sin uppfattning ur 
bl a Lars Gath enhielm i flera historisk a skri fter. 

Det ä r en ovanligt ruskig tid i Sveriges hi storia, som bolwn skil<l ,·t r! 
Inte nog med att landet var utarmat genom ryska kriget. Till råga Pil 
olyckan bröt ju ut en svårartad pestepedemi år 1710, som dåtidens 
klena läkarkonst icke lyck ades bemästl'a förrän eftei· lång tid. V<•.r je 
vecka kunde tusentals människor dö. Genom det långa kriget blev landet 
också tidvis h elt avskuret från samfärdsel och varubyte m ed andra län. 
der. Till varje pris m åste likväl vissa viktiga förnödenheter föras in. 
framf örallt salt och säd. Förtvivlade omständigheter framkallar ofta ''ör
tvivlade åtgärder och det var därför K un gen tillgrep den dras tiska ut
vägen att tillå ta hugad e personer bedriva ]{aperi i kringliggande h ay 
och t o m lät dem få låna örlogsfar tyg fö-r detta tilltag. Kaperiern a bl ey 
lockande företag för dåtidens meGt oil'örvägna sjöbjörnar och m ånga 
svenska eller utländska skumma individer kastade sig villigt in i leken. 
Tagna priser skulle enligt »Kungens kaparreglem ente» (en lä rorik a y. 
skrift återfinnes i boken ) till största delen bli » välfången egendom » •• eh 
deras försäljning på auktion kunde inbringa s tora summor. 

För att i någon må n h ålla sin a kapare i s tyr fann sig Kung Karl iG;·
anlå ten att organisera dem och utvald e till deras »hövding» cl,en re<l<~ :• 
beryktade ungdomlige kaparkaptenen och r eda ren »Lasse i Gatan» trå:) 
Onsala. Trots sin ungdom skötte Lars Gathe sin befattnin g m ed ;-;tor 
myndighet samt stod 1717 på höjden av ä ra och mal,t_ H an blev då av 
K ungen utn ä m.11d till kommendör och adl ad till n amnet Gath enh iel m. 
vilket väckte en del ont blod i landet. Redan fö ljande å r avled h an bl )~ t 
2.8 år gammal efter att ha samlat en stor förmögenhet. 

T: s bok behandlar emellertid icke blott berättelser om Gath enhiPl l' l 
och hans familj, utan författaren har fullt riktigt låtit detta n a nn 
bilda ram kring en omfattande tidsskildring. Denna skulle dock sanna· 
likt vunnit på om vissa citat och uppräkningar h ade något begränsats 
ell er åtminstone kunnat översättas till modern sti l. Man vet inte ril'· 
tigt om författaren är missnöjd med modern svenska eftersom h an ofta 
använder sig av ålderdomliga (ofta tyska) vändningar eller vill lan cc:ra 
nu sedan länge övergivna uttryck. Efter modernt språkbruk heter de l 
väl t ex att utrusta ett fartyg »för kaparfärcl» eller »för kaperi>> o ·ll 
inte »På kaps», vilket uttryck jämt och ständigt åte rkommer i bokP1' · 
En del r ena felaktigheter äro t ex pluralform.en av vik tenh eten ton, som p:l 
svenska h eter ton och icke tons (engelska); sjökrigshistoriske författ are~l 
kommendören D. Landquist heter icke Landequist etc. Genom att minsl'et 
antalet ofta förekommande upprepningar h ade författaren säkert också 
kunnat begränsa den omfångsrika boken till förmån för det nu gans1'8 
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11öga pri set. Trycket ä r dock utfört på gott pappe1· och fö r ekommande 
bilder ä ro goda även om det kunde varit av intresse för läsaren om 
någon elylik av bok ens huvudp erson kunnat uppspå ras att berika det nu 
rätt magra poträttgallerie t . 

· Traungs bok Lars Gathenhielm förefall er var a ett gott t illskott till 
litteraturen över detta händ elserika skede av vå rt lands historia och 
författar en är att varmt lyckönska t ill sitt gedigna a rbete. Man vill 
oclcså gärna ins tämma i h ans förh oppning att framtida forskar e skola 
finna n ya käll or att ösa ur och skapa en ä n klara r e bild av den om
stridd e mannen Lars Gathenhielm - »Sjöhjälte eller s jörövar e» - och 
hans kumpaner samt skänka oss en än mera lättläst berättelse över 
denna intressanta tid frå n Sveriges s jöluigshistmia . 

G. Bo \ling. 

Weyers Flottentaschenbuch 1953. 

Efter en mångårig, av kriget oeh dess följd verkn ingar förorsakad borto
varo, har i dagarn a en ganuna l bekant å nyo an mält sig på bokhandels
disken, nämligen \Veyers Flottentaschenbuch; årgången' är den 37. och av
ser självfall et år 1953. Utgivare är alltjämt Herr Alexander Bredt, me
dan ski ssmateria let sammanställts av Hen Erich G röner ; dessa båda 
namn utgöra en god borgen; för arbetets kvalitet. Förlaget är likalecles 
detsamma, som stått för tidigar e årgångar: J . F. Lehmann i Mi.inchen. 

I sitt före tal har Bredt fr amh å llit, att h ans s trävan varit att göra 
denna första efte1·krigsårgång så full ständig' m en samtidigt så billig 
som möjligt. Först som sist kan konstateras, att båda dessa mål obetingat 
uppnåtts och det k a n til l och nwd påstås , att det varit en utomord entlig 
prestation att inom en så begränsad ram , som. den föreliggande, pressa 
in en sådan mängd fakta av olika s la g, som å t er finnas i a rbetet. Priset 
är 24 mark, vilket i betr aktande av innehållet måste betecknas som lågt. 

E n; gr.ansknin g ger vid handen, att elen nya Flottentasch en lmch i stort 
sett är uppställd efter samma normer som tidigare årgångar. Den inn e
håll er sålunda förutom syn nerligen full ständiga namnlis tor sam t uppgifter 
På deplacement, bestyckning, bepansring och fart även uppgifter rörande 
lllaskintyp, pannor och panntryck, d1ivmedelsförråcl och byggnadsvarv. 
I en särskild kolumn återfinnas slutli gen en män.gd anmärlmingar, so~n 
delvis äro av stort intresse. Arbetet inneh å ll e1· sålunda i stort sett al ' a 
Uppgifte1·, som erfordras fö1· bedömade av ett fartyg elle1· en fartygstyt). 
I ett avs eende är upp ställniulgen originell, ubåtarna h a nämligen placerats 
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mellan k ryssare och jaga,re. Givetvis spelar detta i och för s ig inf.!en 

roll; motivet tör denna omredigering är dock icke klart. 
Bildmaterialet är utmärkt ; detsamma gäller skisse rna, som äro av 

Taschenbuchs gamla, välkända typ, på vilka bep .<:wsringen inlagts med 

blå färg. 
Ett antal av de i tidigare årgångar ingående tabellerna ha em.eller, id 

försvunnit, bl a de som. beröra de olika staternas sjöar tilleri samt h ~tn

clelstonnaget. Måhända återkomma dessa tabeller framdeles. I elen fii,·e

liggancle årgången har nämligen det för tabellen1a tidigare utnyttjade ut

rymmet i stället tagits i ansprål{ för en avdelning av engångskaraktiir: 

en fullständig översikt över den tyska örlogsflottana utveckling· un der 

aren 1939- 1945. Detta arbete har utförts av Herr Gröner och måste he

tecknas som utomordentligt intressant. Det visar, att tyska111a i slutet lla 

1930-talet planlade oeh delvis började en utbyggnad av en flotta av stor

maktsformat. Ansträngn~ngen fullföljdes emellertid icke; efter el et för :; ta 

krigsåret färdigbyggdes Tirpitz, medan arbetet på övriga större öve r

vattensfartyg jämte stora jagare inställdes . Anledningen härtill är i<-l;e 

klar, närmast till hands ligger att antaga, att ubåtsbygget tog all a till

gängliga resurser i anispråk. 
Emellertid kan nämnas, att fullständiga uppgifter jämte skisser åter

finnas beträffande de båda hangarfartygen av Zeppelin-typ. Vidare kunna 

n';im.nas två serier på sex respektive tre slagskepp. Två enheter av den 

förstnämnda serien kölsträcl<tes. Med ett de·placement på 64.000 ton O('ll 

s st 40.6 cm kanoner i huvudbestyckningen hade dessa blivit utomordent

ligt kraftiga fartyg. Maskineriet var sä1·eget och simlie ha bestått a v 13 

styeken 9-eylin:driga dieselmotorer med tillsammans 165.000 hästkrafter,; 

effekt motsva rande en fart på omkring 30 knop. 
Kryssama representeras av en serie på sex enheter på 10.000 ton , n Ptl 

8 stycken 15 cm pjäser och den höga farten av 35.5 knop•. Förutom d e~sa 

kryssare påbörjades en serie på tre »spaningskryssa re» eller stor.) a(.':" ,·e 

på 4.5!010 ton. vilka skulle fört 6 stycken 15 cm kanoner och gjort en LJi't 

av 36 knop. Några fartyg av dessa serier påbörjades, samtliga skro tad••s 

emellertid ecter kort tid. 
Arbetet upptage1· vidare fullständiga listor på jagare, kustjagare ( '" 

upp till 2.400 ton t) samt motortorpedbåtar och ubåtar. Avsnittet IJ<' .i

rand e ubåtar ä r särskilt givande och innehåller en mängd fakta '• 11 

'v\Ta\ther-ubåtar, fönådsuiJåtar m m. 
översikten avslutas av fullständiga förlustlistor itven uppt:tgam1e ltj itl[l-

fartyg. 

Totalt sett måste den nya Flottentasclt enb.ucll beteeknns som en •,t

märkt handbok, som med all framgång v idmakthåller gamla tratli til'ilf'l'. 

M. Starck-
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Jane's Fighting Ships har utkon11nit med sin 55: te årglng. Denna för

nämliga årsbok, som r.mnera redigeras av RaymO!ld V. B. Blaekman, 

framträder med en lika utmärkt upplaga, som man tidigare va nt sig vid 

n1ed en mängd detaljer oeh data om varje enskilt fartyg. 

Det är tydligt att de flesta mariner kommit till insikt om behovet av 

att förnya fartygsmaterielen, men insatsen är hittills ganska ringa. Fö

renta staterna oeh EnglRnd synes nätt och jämt ha kommit i gång och 

tveka ännu att lägga ett program för förnyande av de olika fa rtygsslagen. 

Här nöjer man sig tills vidare med experimenterande för att få fram 

lämpliga prototyper. Det enda störr e fartyg, som kölsträckts efter kriget 

är det amerikanska jätte-h angarfartyget Forresta l~ som emellertid be

rälmas få ett systerfartyg (numera döpt till Sar::t toga), troligen atom

drivet. Både amerikanare och engelsmän söka sig fram till lämpliga far

tyg för ubåtsjakt, där de senare tydligen räkna med att behöva stöne 

enheter än engelsmännen oeh därtill ubåtsjaktubåtar (K-klassen). Endast 

betJ·äffande minsvepare har ett smiebygge kommit igång både i l<'örenta 

staterna oeh Storbritannien samt även i andra av Atlantpaktens mari

ner. I Frankrike och Italien byggas även jagare och fregatter med ton

vikt på ubåtsjakt-egenskapema. Sovjets väx::mde ubåtsflotta uppges om

fatta 370 ubåta1·, varav 317 redovisas i texten med data. De små natio

nema förstärka i många fall sin a flottor genom införlivande av äldre 

amerikanska eller brittiska fartyg. Anmärkningsvärda avsteg härih·ån äro 

exempelvis Holland, som bygger både kryssare, jagare och ubåtar vii. 

egna varv, likaså Spanien. Danmark avser att bygga ubåtar och Norge 

bygger en mindre serie motortorpedbåtar, båda erkännansvärda presta

tioner med hänsyn till de båda ländemas betryckta ekonomiska läge. 

Vid sidan av detta relativt begränsade nyby gge furekomme1· en genom

gripande modernisering av äldre fartyg inom de flesta mariner. Särskilt 

märkes förändring av ett stort antal jagare till fregatter för att hastigt 
förstärka antalet specieila ubåtsjakfartyg. 

Illustrationsmaterielet, som ju dominerar denna publikation, llr undan

tagslöst mycket gott. Inte mindre än c: a 450 nya bilder h a tillkommit. 
sedan föregående upplaga. 

A. K . 

Alverdens Krigsskibe (af Steensen, Det Schön

bergske l<'orlag, Köpenhamn; 3.02 sidor) . 

Denna publikation , vars författare är den kände danske konl11Jandörkap

tajnen Steensen, utkom första gången 194.2. Den nu publicerade, andra 

Upplagan ger en helt ny bild av världens flottor, vilket llr naturligt, då 

två stormaktsflottor under mellantiden helt förintats, medan alla andra 

mariner under det gångna decenniet förnyat fartygsbeståndet i större 
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eller mindre utsträckning, storm alderna i och med ansvällningen un ele r 

kriget, de övriga krigförande för att bygga upp en decim erad flott a. 

Författaren har valt att giva varje fartygsslag s itt kapitel, som inl edp~ 

med en r edogörelse hm· fartygsslaget kommit till och varför u tveckling,'n 

följt vissa linjer. Härigenon"L erhå lles en god överblick över varj e f:.r. 

tygsslag. Detta utesluter ick e en karaktäristik av de enskilda fa rtygPn . 

För att på ett enkelt sätt a ngiva hu vudalilleriets uppstä llning använd f·~ 

en bokstavsgrupp, exempelvis för Tre Kronor : AXY(322) ell er Fylgh : 

A !:1 y (2). En sådan nomenklatur är att rekommencl e,ra och gör ~<tt 
M 

man i texten omedelbart får klart för s ig hu r huvudartill eriet ä r grupve-

r at ombord o ~h därigenom erhå ll er en bättre bild av fa1tyget, än d Pn 

som enbart n amnet ger. 
Tabeller över fartygens da ta finnas givetvis även, m en dessa tyng: L 

icke den rikhaltiga och intresseväckande texten. 

Författaren, som även är ch ef för , Forsvarets Fjemk;mclingsskole» i 

Danmark, har särskilt dröjt v id det karaktäristiska för fartygens utseen

de, utan att dä r för släppa tanken på fa rtyget som stridand e enhet. Fram

ställningen förtyd ligas genom c: a 270 skisser oelt fotografier , varav sär

skilt fotografierna äro valda med utomord entligt stor omsorg. 

U ppgifterna äro förda fram tiil den l januari 1953, varför boken "r 

den mod ernas te av befintliga marinkalendra r. 
A. K . 

Ett år i lufte n. Flyget s å rsbok 1953. Redak

tion: Bill Bergman, Yngve Non·vi , S. Artur 

Svensson. A llllems Fö1·Jag. Pris inb. : Kr. 15: -

Förlagsch efen framhäller i sitt företal: »Ett å1· i luften - F lygets år ·' 

bok - fö religger härmed i sin femte å r gång. I likhet med de ticligan 

yiJl el en i text och inte minst i bilder behandla allt av aktuellt int!·ess 

på flygets olika om r åden: krigsfiyg, trafikfl yg, sportfl yg, segeH! yg o el 

moclelW yg, här h emma och u te i världen. 

Utvec klingen inom flygets värld gå r i dessa dagar med r eafart ocl 

redaktionen fö 1· boken, som v ill ge en orientering i det som händer 

Juften», licler ingen br ist prL stoff. Det händer oavbrutet nytt. . ... 

Redaktionen för boken har på intet sätt förfu sk at den angivna målsä t1 

ningen. »Ett å r i luften , u tgör verkligen ett luftigt epos i t ext och bi lt 

över flygets värld. Det vrå lar av fart, av nutid och morgondag i bil d

sidor, reportage, artikl ar och översikter, fö r vilkas vederhäftighet hald

annat dussin flygexperter borga. Tidigare å rgångar h ar i text och bild b t'

h an dlat Sovjets och USA:s flygvapen. I denna volym h a r turen kommil 

till England. I övrigt ägnas flyget i Sverige, oeh då främ st det militär;;· 

huvudparten av utrymm et. 
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ArtiJ.;:lamas rad inledes, som s ig bör, av <'hefen för flygstaben, gene1·a i

r11ajor Gustaf Ado lf Westr ing, med en översikt över de händelser i luften, 

som uneler det gångna året till dragit s ig det största intresset. Till dessa 

11ä rför s ig det h eta kriget i Korea, det kalla k riget i form av kapprust

ning mellan s tormakts blocken samt den flygtekni ska utvecklingen såväl 

på fl ygplan- och motoronuådet som på vapenområdet, främs t atomvapen . 

Jiä rtill kommer de upprörande flygplannedskjutningarna i Östersjön. 

Den svenska flygindustrien a rbetar m ålmed vetet och med en förhållan

devis snabb takt. Dess r esultat i form av »Flygande tunnan » eller J 29 

attackplan et »La nsen » och det delta vin gade försökspl anet »Draken» be

handlas i någr a intressanta t ext- och bildsidor, vai"i man får en uppfa tt

ning· om några av de problem, som Saabs produktionsledning ställeles 

inför vid organiserandet av tillverkningen av moderna reaktions[Jygplan. 

Morgondagen s krigsflygpan - alltså vad man kommer att få se ute pä 

törband av serieflygplan uneler de närmaste 2-3 å ren - behandlas i en 

artikel av löjtnanten vid flygvapnet Bertil Bjäre. Författaren bedömer, 

att morgon dagens kri gsflygplan i stort sett kommer att likna dagens med 

unelantag av en betydand e övergång till deltavingade plan. Författaren 

ger en beskrivning med bilder av de krigsflygplan som kan antas bli 

standa rd inom Sovjetunionen, Storbritannien och USA om ett par år, 

varjämte a rtikeln avslutas m ed en tabeH över pre,gtancla. för en del mo

dema jakt- och attackflygplan . 

Av ch efen för Kungl. Flygkrigshögskolan, överste Björn Lindskog, fram

läggs några aktuell a luftstrategiska synpunkter i en artikel benämnd 

»Strategiskt luf tför svar ». Här i analyseras bl a möjligheterna för ett litet 

land - Sverige - att lösa lu ftförsvaret s huvuduppgifter. 

Med en översikt av Storbr itanniens flygvap en av kaptenen vid flygv ap

net Gösta Norrbohm avslutas i huvudsak de fl ygmili tära a rtiklarn a om 

krigsflyg. I denna översikt lämnas en r edogörelse för RAF: s organisation 

och en sammans tällning av samtliga engelska f lygplan, som ä ro eller 

kommer i tjänst inom RAF ell er RNA inom de närmaste åren. 

Den »civila» delen i boken inledes m ed en övesikt över det internatio

nella t rafikflyget. Artikeln är skriven av Sveriges representant hos ICAO 

(Internation a l Civil Aviation Organi zation) i Montreal, Henry Söderberg , 

som vid s iclan a v sin befattnin g i ICAO tjänstgör som civil flygattach e 

Vid svenska beskickningen i Ottawa och tillika är byråsekretera r e i Luft

fartsstyrelsen. Trafikflygets enorma expansion uneler å r en 1947- 1951 be

lyses med en rad intressanta siffror varj ämte elen roll som främst de 

internatimoella f!ygo;·gani sationerna ICAO och IATA (International Air 

Traffic Association) spelat i utvecklingen beh andlas. Artikeln komplette

ras m ed kartor över världens lufttrafiklinj er. 

I ans lutning t ill översikten öve1· väl'lclsluf tfarten följ e'!· en redogörels e 

för vad som finn es och vad som är att vänta under de närmaste fram

tiden ifråga om trafikflygplan. 
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Flygboken h a r även en s jömilitär m edarbe tare i det att chefe n för Lir

svarets robotvapenbyrå i marinförvaltningen, kommendör Johan Gabrie l 

Oxenstierna, m edverlrat med en intressan t uppsats om »Flygande V][leJ'» . 

i vilken lämnas en redog·örelse för olika typer av robotar. I artikeln anQ. 

lyseras vidar e orsaken till fö rutsättningarna fö r utvecklande av ro ootYa

pen. Författar ens avslutningsvis uttalade ord : »För många flygar e. so•n 

föl jt vapnet från dess första propellerslag, torde det innebära en eho k 

att komma till insikt om att den tekniska utvecklingen i mångt och m ... 

ket bereder vägen för ett eliminerand e av den m änskliga faktorn i strirh;. 

flygningen » k unna tjäna till att belysa han s åsikt om den framtid u nt

vecklingen på luftkrigföringens områ de . 

Av de följande artiklarna kan särskilt framhå llas en redogörelse för 

den tredje delexpedi tionen i den internationella »i'\orsk· Brittisk- S ve;; l> 

Antarktisexpeditionen 1949-195~». Den har till författa r e expeditiom·ns 

flygchef, kaptenen vid flygvapnet Reinhold von Essen. Expedtionens Ul \l· 

gift var dels att föra hem den på Maudheim sedan åt· 1950· övervintrat! le 

gru11pen och dels ;:;.tt utföra vissa flygfotograferingar för kartläggnin~s

ändamål. 
Boken avslutas med en sammanstäli ning av de viktigaste I!yghänd ,o J ~,·r· 

na under å r 1952. De alfabeti ska r egis tren t ill samtliga fem årgan. ·n 

möjliggör volymernas användning som uppslagsbok. 

»Ett år i Juften» utgör ett gott medel att sp rida ökad kunskap om ,-_ 

get i alla form er. Bokens värde förhöj es ytterligat·e av dess - trots (]et 

jämförelsevis låga priset - gedigna utföran de m ed ett rikhaltigt ocl. i 

m ånga fall unikt bildmaterieL 
B. 

Navigation. Korrespondanskurs i Brevskolan , Y 

Kapten N. Arne Il ( 6 st brev. 12.0 sid ) , 

Ett större antal sjöoffi cerare har under m å nga å r använt sin f ri id 

b: a att leda navigationskurser för s k s jösportare. Tanken bakom denila 

verksamhet har varit att man med marinmyndigheternas goda mil ne 

önskat öka intresset för h avet oc:h Marinen. velat dela med sig- av e~na 

kunskaper och erfarenheter från livet ombord främst till de mån ga 'n

tresserade, som tillhör våra småbåtsägares ständigt växande skara (•cll 

öka elen a llmänna säkerh eten på s jön. På a lla örlogsfartyg bedriver K n '10 

ständigt undervisning i dessa stycken varför lärarva let är gott. Fl ert,det 

s jöofficerare besitter god undervisnin gsvana och kan dess u tom ort<l ge 

mera liv åt lektion erna genom kryddade skildrin gm· frå n självupp le,·da 

glimtar ur s jölive t. Havet är allt livs vagga och inte minst äventyrsl i\·('tS -

Av förkl arliga skäl h a r denn a verksamhet varit begränsad blott till 

huvudstaden ell er andra Marinens pl a tser vilket varit en nackdel , t\ in· 
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tresset för sj ön och de~s problem är seda n länge i starkt stigande öYer 

11ela landet. När därför Brevskolan tagit upp navigation i s in korrespon· 

dansu ndervisning (liksom f ö redan Hermods gj ort) hoppas man att där

med kunn a nå a llt flera intresserad e i större delar av landet - ett lov

värt initiativ.Brevhäftet ä r sammanställt av kapen N . A rnell, som genom 

flerårig lärarverk ~ amllet i navigation vid MUOS, är väl skickad för denna 

uppg-ift. Kursen skall ge eleven tillräckliga kunskaper att erövr a s k 

förarbevis av 3: e klass - samma n1.ål som uppställ ts vid liknande ku r se r 

med clir:Jktundervisnin g. 

Navigationsund ervisning »i Jann» blir lätt torr och livles om näml igeE 

eleverna pluggat· sina läxor utan känsla för att navigation m.ås t e van 

en praktisk vetenskap som egentligen alltid borde bedrivas ombord chii' 

man ofta är utsatt för väder och vind och s tår på ett slin grande underlag _ 

Vid direktundervisning har läraren vi ss möjlighet att blåsa in »fr ist 

sjövind» då och då uneler en lektion något som. är svårare uneler själY

studier. Det är därför viktigt a.tt i en korrespondanskurs i stället kurs

breven ge;· läsaren en »frisk smak i munnen» och ej endast utgör en 

del va lda axplock ur befintliga läroböcker, att s til en så lunda är med 

ryckande och levande och att som extra krydda t exten livas up p av 

klat schiga situationsteckningar från li vet ombord. Tyvärr saknar m a n 

allt detta i den h ä r anmälda kursboken även om det villigt erkännes alt 

A. å s tadkommit många fyndiga frågor och flera kvistiga räkn eproblem. 

som måste ås tadkomm a självverk samhet hos eleven . Några i och för sig 

g-oda foton från bl a örlogsfartyg livar stundom upp den ofta t unga sti

len men dessa ä ro ganska omotiverat placerad e utan samband m,ecl 

texten och kund e med förd el i stället ersatts av livfu lla si tuationsbild er 

av någon god t ecknare. Sista brevet ägnas bl a åt de i vå r )> den höga 

fartens tidevarv», så viktiga s jövägsr eglerna och inneh:llla mänga god ?. 

bilder i fl erfärgstryck som äro klarläggand e. l Jmrsboke;1 förekomJli eT' 

en del »skönhetsfläckar» som man säkerligen kunnat undvika genom en 

noggrannare korrekturläsning men som nu irritera läsaren . T ex Krona1~ 

(i betydelsen Kungl Ma j: t och Kronan) skrives med stor begynnelse

bokstav, Sjökarteverkets officiella förkortning är KSV, Kgv, nm m fl 

skrives uta n en mängd punkter (jmf för övr bild 23), bild 18 sitt er 

upp och n ed m m. 

Det är dock att hoppas att Brevskolans nystartade navigationsim rs . 

trots ovan 11åtala de må hända ganska oväsentliga brister, skall omfattas 

llled intt·e3se av dem_ för vilka den är avsedd. En elev sont kan studera 

saml:n gen med uppmärksamhet, besvara ställda frågor tillfredsställande 

och lösa alla r äkneproblem torde ha bibringats m ånga värdefulla lmn

skaper inom elementär n<Jvigation och har därmed nog fått ökat intres S·3 

för h a vet och olika marina probl em. Därmed har också kurs en fyllt en 

stor och betydel sefull uppgift i folkbildning ens tjänst. 

G. Bolling. 






