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1. Valdes till föredragande i vetenskapsgrenen Navigation 
och sjöfart fö r år 1954 ledamoten S. Ljungberg med leda
moten Bong som. suppleant. 

2. Valdes till Beredningsutskott för arbetsåret 1954-1955 
ledamöterna Nordling, Molander och Th. Lindgren med le
damöterna Segreii, Edenberg och Eng som suppleanter. 

3. Valdes till Sällskapets sekreterare fr o m 1 augusti 
1954 ledamoten Forsberg. 

4. Beslöts att till redaktionen för Försvarsväsendets rulla 
och Statslcalendern ingå med begäran att Sällskapets svenska 
heders-, arbetande och korresponderande ledamöter redo
visas i n ämnd rulla och kalender under gemensam rubrik 
i invalsordning enligt Sällskapets löpande matrikel. I före
kommande fall utsättes (H) efter heders- och (K) efter kor
responderande ledamöter. Sanuna princip skall gälla för ut
ländska h eders- och korresponderande ledamöter. I statska
lendern angives därjämte året för inval i Sällskapet. 

5. Beslöts att på särskilda villkor och i begränsad ut
s ~räckning tillmötesgå från statens sjöhistoriska nämnd 
g)ord framställning om lån av vissa Sällskapet tillhöriga 
teckningar och originalskisser. 

6. Föredrog ledamoten Fagerström inträdesanförande, 
»Några synpunkter på patronhylstillverkning». 

7. F öredrog ledamoten Uggla årsberättelse i vetenskaps
grenen Navigation och sjöfart. 

Karlskrona den 7 april 1954. 

O. LUNDBLAD. 
sekreterare. 

15 
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Årsberättelse 

för år 1953 
Förbindelseväsende 

Avgiven av ledamoten P. G. LIN DG REN. 

(Forts. frän h ä ft. 3 1954, sill. 161.) 

Kap. V. 

Kort redogörelse för televisionen jämte några synpu nkter 
med anledning av f rågan om dess införande i Sverige. 

Historik. 

Redan i början av 1900-talet skapades dc grundläggande 
ideerna för television. Dc. kunde emellertid ej omsättas i 
praktiska resultat, då erforderlig teleteknisk materiel här
för ännu icke utvecklats. Bl a gällde det problemet atl kun
na uppteckna och överföra bilderna tillräckligt snablJl för 
att de skulle bli »rörliga», d v s minst 16 bilder pe r se
kund eller samma minsta antal, som fordras för goda bio
grafbilder. De tekniska förutsättningarna för television upp
stodo först i och med elektronrörteknikens utveckling under 
och efter första världskrigeL På 1930-'talet framkomm a te
levisionssystem både i A'merika, England, Frankrike och 
Tyskland. Den första egentliga reguljära televisionsverk
samheten öppnades av engelsmännen år 1936 med ett sy· 
stem, som användes än i dag. Under andra världskriget låg 
försöksverksamheten i stort sett nere, ehuru erfarenheterna 
om televisionen kom radartekniken tillgodo under k r iget. 
Radartekniken i sin tur förde televisionen vidare. England 
fasthöll vid sitt förkrigssystem, då mycket pengar invcste· 
rats häri, men i Amerik a, Frankrike, HoUand och Tyskland 
komma nya televisionssystem f ram. 

De nya system, som u tarbetades under krigets isolering, 
passade emellertid inte ihop, vilket var en nackdel, då te· 
levisionsprogrammen uppenbarligen skulle bli så kosts~_tw 
ma, att man måste utnyttja varandras program. Föru tsatt· 
ningen härför ansågs vara, att samma tel evisionssystem an-
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.. des. Dessbättre ha dessa svårig~1cter nmn~~:a ö~· crvunnils. 
, •H11 . i olika länder gjorde kraftig reklam for suw system, 
f ·rnJOl . . ff . . o tt f o f·J . 1 

1 1·eo·elrätt televisions o ens tv J gangsa c s ran er a ch ei o . . . . l o l E ll o o 
1 

då stora ekonom t ska m tressen stoc o pa spe . .. n a -
)!Hl' .. 11skan om acmensmn standard fanns dock, varfor n1an an o ::::> • l . l . f" . t 111' ånga håll, b l a i Sverige, icke v1lle )lfLC a sig or v1ss )ft J1lc · · ' f 0 

· l" t l rstel11, furrän standarchs~.rm~s ragan. var os . .. . .. s) Ar 19-18 avdelades en sarskild stU<h~grupp ~01; televislOn 
. 

111 
in ternationella rådgivande racllokomnutten (CCIH) 1n° d byrådirektören Esping i den svenska telestyrclse1~ som 

Jll.~förande och med uppgift a tt .. s?ka åstadkommn. e~1 mlcr-
01 f onell televisionsstandard. Hangenom skulle det 1~1tc ba~~a ~li möjligt att utbyta televisionsprogram: utan -~and~r~, 1

1
.a 1eror och fr amföra llt mottagare sku.lle bl1 avsevart bJ_lli-,an .. ·1 · t tt d l' l· aare. Del visad e sig dock van1 .. omo] 1g

1 
a · et~~ /t o ,J.. ~ intressena, då var och en var ovc~tygac on~ m c c egna 

svstcmet var häst. Sindiegruppen gJorde on~fa.ltandc resor, 
,;arundcr olika länders system studerades. Dar·eftc~ forts::tte 
diskussionerna inom gruppen, ulan att. ma.n egentligen gjoor
de några framsteg. Under sta.nd~.rcllser~ngsa~betets ~ang 
ökade antalet televisionssystem 1 stallet for tvartom, sa att 
nu föl jande syslem användas: . 

L105-linjersystemet, engcl?kt, 
525- » , amenkanskt, 
625- » , kontinentaleuropeiskt, 
819- » , franskt, 
450- » , äldre franskt. 

De långvariga internat~o_nella di_sk~~ssion cn~a om olika, sy
slem h ar fördröjt televisiOnens mforan_de ~ Et~ropa. Som 
förut nämnts vågade ingen bestämma s 1~ for VIsst system, 
innan det blev alldeles säker t, att man Icke senare skulle 
behöva lämna det, varigenom anskaffade mottagare sl~.u~lc 
bli obrukbara med stora ekonomiska förluster som fol]d. 
V_id en europeisk konferens år 19~2 _fast.~lo~s ä_ntlig~n sl~t: 
giltigt, vilka system man skulle ga m for 1 oh~w land_er. l 
Europa, varför de tekniska förutsättningarna for telcvlslO
nens införande i Sverige nu k an anses klarlagda. 

Bildkvalitet. 

Televisionsbildens kvalitet är direkt beroende av linjet.~
let, d v s lin j csyst em enligt ovan, på samma s ä t t SOJ~l n a!· 
de t gäller att tillverka en klicl1e för att trycka en b1ld pa 
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papper. I klichcn är bilden uppdelad i en mängd PU nlt 
genom ett antal horisontala och vertikala linjer eller 1\et 
d.er --:- ett ras_~,er. Ju ~1ögre hil?kvalitet oc}1 ju m~ra det:;1· 
nk b1ld man onskar, 1 desto storre antal saclana hildelc111 J
måste bilden uppdelas. Rastret i en ldiche anges m ed an~nt 
ränder eller linjer per cm bredd eller höjd hos bi lden aj 
bild 11. ' s~ 

På motsvarande sätt hygges televisionsbilden upp. lJe 
uppdelas vid sändningen i ett stort antal punkter, s k bi l{!: 
element, och varje elements läge på bildytan jämte des 
svärtning anges på elektrisk väg. Bilden »avsökes» i tele: 
visionskameran radvis punkt för punkt från vänster till hö. 
ger. För varje punkt sändes en impuls till televi sionssän. 
d aren, som sänder u t den i form av radiofrekventa signa. 
ler. Dessa tas i sin tur emot och omvandlas i televisionsmot. 
tagaren, på vars sl'-ärm hildelem-enten radas upp m ed salll. 
ma svärtning som p å bilden i kameran och i sam ma ord. 
ning, d v s från bildens överkant till dess underka nt. An. 
talet rader med bildelement från överkant till unde rkant 
utgör televisionsbildens linjetaL Ju högre bildkvalitet och 
ju detaljrikare bild desto fler bildelement erfordras, och 
desto högre blir bildens linje tal. Emellertid blir televi sions· 
bilden dyrare att framställa, ju högre bildkvalite ten är, 
d v s med ökat linjetaL Kostnaderna för kameram a tc riel, 
sändningapparatur och programöverföringsledningar bl i ock· 
så större. Detsamma gäller mottagarna, vilket är av största 
betydelse. Vidare ökas bredden av det frekvensha n d, som 
fordras för bildens överföring från sändare till m ottagare, 
mycket snabbt med ökat linjetaL Fördubbling av linjc talel 
betyder fyrdubbling av detta utrym1neshehov. Häri li gger en 
av de största svårigheterna televisionen haft att kämpa cmol. 
då tilldelat frekvensutrymme för denna tjänst är m ycke! 
hegl'änsat. 

Intet av de televisionssystem, som äro i bruk enl igt fö re· 
gående, kan ge samma bildkvalitet som vid ett gott boktryå 
Bildkvaliteten vid en 35 mm film för biograf ligger i klass 
med en konsttryckbild. Televisionsbilden i det fran ska 819· 
lin j ersvstemet ~r likvärdig med kvaliteten hos bilden från 
en 16 "mm biograffilm. D'etta system ger den bästa bil~l~il 
men är dyrast samt medför de största svårigheterna bac c 
vid framställning, överföring och återgivning i mottagarel;: 
Det engelska systemet (405-linjer) är billigast och enkl35., 

Bilderna äro även goda, men man kan ganska tvd ligt :n
11 

skilja linjerna i bilden. Engelsmännen anse att åskö dale 
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a b 

(' el 
Bild 11. 

Bilden avser a tt visa, huru detaljerna framträda allt bättre med ökat 
linjetal i bilden . De fyra bilderna av televisionsmottagaren äro tryck· 

ta med raster med följande antal linjer per cm.: 
a) 15 linj er, b) c:a 25 linjer, c) c:a 40 linjer, d) 55 linjer per cm. 
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g~ömmer att tänka på an talet linjer, on1 bilden är fo to . 
f1skt g?d o~!1 prog1:amet _intressan t. Sverige och de fl~~a
europelska lander pa kontmenten ha emellertid kom pr01 .ta 
s_at_ mellan de fransk_a ~ch .~n&elska systemen och valt 6i~
l~~1J ersy~temet med 2;:> b1ldvaxlmgar per selnmd. Antal öv ~
f orda bildelement per sekund är för et. 

405-linjersystemet c :a 4.300.000 
525- » » 6.000.000 
G25- » » 8.800.000 
810- » » 15.000.000. 

Färgtelevision. 

Unc~er ___ diskussioner~1a om vilket televisionssystem, som 
skall mforas, har det Icke blott gällt bildåtergivningen i vitt 
o_~h svar~ ~amt kosln~dsfaklorn och utrymmesbehovet inolll 
for t:levlSlonen upp~:'llna fre!~vei~~band, ~l~an också _m öjlig. 
hete1na att senare overga hU fargtelevisJOn har b limätts 
stor betydelse. Färgtelevisionsbilden erhålles p å liknande 
sätt som ett flerfärgstryck . En röd, en grön och en bH\ del
~ild sammanställas till en färgbild i de rätta färgern a. Det 
ar klart att en mottagare för färgtelevision blir avsevärt 
n~era komplicerad och dyrare än en mottagare för »svart
VItt», men de största svårigheterna ligga i det ökade hcho:ct a: fr~kvensutrymme . Sändning av en fullständig delbi ld 
1 varJe farg skulle fordra tre gånger så stort utrymm e pa 
frekvensbandet som en svart-vit bild, men man m ås te av 
utrymmesskäl fordra, att färgtelevisionssysternet ick e tar 
större plats i etern än ett eventuell t redan infört svarl-vitt 
system. Vidare blir färgtelevisionsvrogram mvcket dyra att 
sända, varför endast en del av programmen ~ torde l~onuna 
att sändas i färg. En televisionsmottagare i allmän t hrul; 
bör därför kunna taga emot både i svart-vitt och i fä rg. 

I USA lyckades man ganska snart efter televisionens ge· 
no~nbrolt -~ven skapa e tt system för färgtelevision, som icke 
k~·avde stone frekv ensutrymme än svart-vitt och gav goda 
b~.lder. D ~t.arbetar i princip med en roterande glasskiva fr::nn; 
for televisiOnskamerans obj ektiv. Skivan är uppdelad i tvH 
röda, två gröna och två blå sektorer med lika färger dia· 
metralt motsatta. Vid glasskivans rotation ser kameran ]JlO" 
livet genom dessa olikfärgade sektorer. Televisionsmou agil· 
ren är försedd med en likadan roterande glasskiva, .synkr~
niserad med kamerans. Mattagarskärmens bild är svar! -V1t, 
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ger in tryck- av fätgbi ld i'lä:r dei1 bettaktas genom elen 
~~~~~rande färgskivan. Behove~ a-:. f~ekvensutrymme. hå~~es 
1° ·e dels genom reducerat b1ldvaxlm gstal (antal bildvax
l~e: ar p er s:ekund) o på d~lbilder?a, dels geno,~n minskning ~v 
]Il ralet element pa vaqe delbild. Sys temet ·har eJ?ellerttd 
~~J,e sl agi t igenom på grund av e1~ del nacl~de1_ar, vilka dels 
1 nmanhänga med att systemet ar mekam sk t, dels - och 
~~~ rnförallt - att mottagaren av olika skäl icke kan använ
~:s fö r mottagning av vanliga ~v.art-vita program. D~t I~l.c
kilniska systemet medfö1: del$ svangheter m_~d sy?kroms~rmg 
v de motorer, som dnva de roterande fargsluvorna 1 ka

~1era och mottagare, dels hållfasthetsJ?roblem på g~·m!d av 
det höga varvtalet ~1os de roteran_?e sk1vo~·na, VIlka 1 s_m tur 
begränsar dessas dwmeter och darmed bildstorleken 1 mot-
tagaren . . . Emellertid arbetas i Amerika - främst mom Radw Cor-
poration of AIJ.nerica (RCA) - sedm; länge på elt __ el el~tro~ 
niskt fä rgtelevisionssystem, som. ocksoa medger a~t f~rgsand
ningarna kunna tas_ in _i ~-var t-vitt pa ~-edan b~!mt~1ga mot
tagare. F ör mottagmng 1 farg fordras daremot sars}nlda _mot
tagare. För att frekvensu trymmet ~k_all kunna h~~llas mom 
samma ram som vid svart-vit televisiOn, arbetar aven detta 
svstem m ed minskat antal bildelement per delhild, men full
goda färgbilder erhållas dock. Regelbundna sändningar med 
detta system beräknas igångsoä ttas under år 1954. En motta
gare för färgbilder har angivits kosta 800- 1.000 dollar, men 
med lägre pris vid serietillverkning i _stor skala. . .. 

Färgtelevisionens utveckling i Amenka har nog~ra1~t folJ~S 
både i Sverige och det övriga Europa och naturhg~v1s __ vant 
en annan orsak till att man ställt sig avvaktande mfor val 
av televisionssystem. Först då man kunde förutse, att det 
ovan beskrivna RCA-systemet med stor sannolikhet skulle 
slå igenom, bestämde man sig slutgiltigt i de länder , son:1 
expei-imen ter a t med 625-linj ersys temet. 

Preku ensf'rågan. 

De f rekvensband, som äro upplå tna för television, ligga 
inom det u ltrakorta våglängdsområdet. P å Atlantic City
konferensen 1947 anvisades fyra frekvensband (band 1-4) 
för ändamålet. Härav har h·and 2 huvudsakligen kommit 
att avses för ultrakort rundradio och band 1 och 3 för te
levision. Band 4 ligger ungefär mellan våglängd_erna __ 0,6-
0,3 111, och att utnyttja detta för television har tills for ett 
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Bild 12. 

Bredbandig kryssantenn för televis ionssändning. En liknande an tenn 

för te levision planeras för Stockholms nya r undradiostation i Nacl{ a. 

par å r sedan ansetts medföra så stora teknisk a svårighe ter, 

att man icke vågat räkna med detta band annat än för för· 

s?k. I Europa har m an i varje fall tillsvidare endast använt 

sig av band l och 3 med den inskränkning detta m edför. 

Normalt är ultrakortvågen_s räckvidd visserligen begränsad, 

men stundom kan den bh onormalt stor. Televisionssänd· 

ning från både England, Italien och Ryssland har t ex upp· 

f~ngats på mottagare i Sverige, varför stora störningsräcl;· 

VIdder kunna befa~as. Det finn s alltså anledning fruk ta att 

frekvensutrymmet Icke konuner att räcka till för att fö rse 

länderna i E urop a med ett televisionsnä t med god täck ning. 
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)\1ed anl elh?iJ?& h_ära~ tog den sve_nsl;.a te l ~s~yrelsen som-
ren 1952 Imlwllv t1ll en europeisk tel e~Iswnskonferei.~s 

~1 1stockholm med uppgift att utarbeta en frekvensplan for 
1 

1 vision och rundradio p å ultrakortvåg. Planen upptar 
1 ~ 1{venser för 700 stationer i Europa och norra Afrika. Då 

[le prakt iskt användbara upplåtna frekvensbanden endrast 

de ka till 9 kanaler för 625-linjersystem et - 405-linj ersy

r~~net skulle l~.a givil _13 m en 8l~-li1~_jersyst~met en~last 5 -:

tlir det icke ]att att 1 en framlid ford el~ 100 stationer till 

ett så li tet antal ka?1~ l er, ut~n att .?e stor~ varandra . Pla
nen upp tar 50 televiswnsstatwner for Svenge m ed effekter 

på 100- 1 k Vl 

Den ek on omiska j"akiorn . 

Även när de t gäller kostnaderna h a r tveksamhe l r å lt i 

många länder inför televisionens införande. Stora inv~ste

ringar krävas båd e för sändare och mottagare. D etta galler 

också den enskild e, då man m ås te räkna 1ned att en hygg

lig televisionsmottagare ko_mmer att kosta 1.500- 1.700 ~'-1'. 

Driftsk ostnaderna för tekmsk apparatur och progrant bllva 

även m ycke t stora. Man beräknar att varj e d el av tel~visions

verksamheten kostar 4- 5 gånger så myck e t som vanhg rund

radio. Diet blir svårt att ordna goda program under till 

räddig sändningstid för att tillfredsställa allmi:i.nheten, som 

helt naturligt kräver valuta för d e stora pengar, smn lagts 

ned på mottagare. Utländska edarenh eter visa, a tt det mö

ler svårigheter att börja blygsamt med endast några e~1kla 

billiga program per vecka. Det anses dä rför, att televisio

nen för alt få en god sta rt måste börja sin reguljära verk

samhet i ganska stor skala. I början blir utgifterna därför 

mycket st~ra, m edan inkomsterna stiga långsamt, allt med 

stort u ndersk o lt som följd k ans ke i m ånga å r. 
Förhå ll and et mellan tekni sk a kostnader och programkost

nader beror på televisionsnäte ts omfa ttning och program

tid en. För 5 stora och 5 mindre sändarstationer t ex r äknar 

JUan i E ngla nd med en programtid av c :a 2 .~00 tim1~ar l? er 

år. Teknisk drift och programlid k ostar dar ungefar hl~a 
lllyck et, nämligen nära 45 miljoner kronor för var~e1:a v1d 

fullt utbyggt nät. Detta gör en programkostund pa 1 ~ne
deltal något över 20.000 kr pr limme. De tekniska dnfts

kostnad et~na torde i vårt land bli större än de engelska, då 

lllan räknar m ed a tt 50 st sändarstationer erfordras jämte ett 

betydligt mera omfattande trådnä t för distribution av pro-
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gram. K.oslnaderna för de seuare torde däremot bli m i d 
f'.. t Il d · 11 t· var or to a wstna e rna anses bh av samma studekso rd . e, 

sC?m för England . I jämförelse härm ed kostar vår n111 ~~~~lg 
(hoverksamhet sammanlagt c:a 33 miljoner kronot· om .o ~a
varav någ~~ mindre än h älften i tekniska d'riftskos tn~~~l-: t : 
och reste~1 for pro,g!amverksan~heten. Programtidt.n, som ä~~~ 
genomsmtt 5.000 tllmnar per ar, ger en total program]· 1 

n ad av nära 4.000 kr per timme. , , ... ' 0 Sl-

. ~led ytgå ngspuu!d. från mots:vara1~de kostn ader fö r tele, 
v.~slO~l 1 ~ttlandet, framst Storbntanmen, skulle kostnadcr1 
for Svenges del kunna uppskattas till följande . . la 

!.ekniska drift~kostnader vid fullt utbyggt nät mi nst 50 
mllJoner kr per ar. 

Programko~.tnader för något kortare programtid och enk
lare program an de engelska, t ex 1.600 timmar a kr 15.000 : 
per timme omkring 24 miljon er kr p er år. 

Härnv fås en total kostnad av i runt tal 75 miljon e r b 
per år. 

Hur mycket kommer då televisionslicensen att kosta i för
hå}lande till den vanliga rundradiolicensen? Den frågan är 
svarare att besvara, då den beror på det antal licenser, som 

tas ut. I England räknar man som slutsiffra med un o·efär 
hälften så många televisionslicenser som radiolicen s~r. l 
Sverige är antalet rundradiolicenser nu uppe i c:a 2.300.000, 
varav en del för bilradio m m. Med samma förutsättn in oar 
som för England kan man alltså räkna med allt som ~lit 
högst l miljon televisionslicenser i slutskedet vilket ffö1· en 
licensavgift på 75 kronor om året, om man fÖr verk~;mhe
ten enbart är hänvisad till licensinkomster. Avgiften kan 
~änkas o t ex genom försäljning av programtid fÖr reklam
andamaL 

.. Härtill konuner engångs- eller investeringskostnadern a för 
sandare och mottagare. För ett televisionsnät med 50 sän
d~r~talioner beräknas anläggningskostnaderna till 200--250 
nnlJon~r kronor, vilket blir 200- 250 kr per licensinnehava
r.c e!11Jgt .. ~le antai:{n a förutsättningarna. Man räknar m ed 
tamllgeu .Janm_a pnser och ett fåtal modeller på mottagarna, 
ehuru utveckllllgen går mot allt större bildyta i desa m ma· 
En mottagare för svart-vit television kan som nämnls be
räknas kosta 1.500~1.700 kr i bords- och c:a 2.000 kr i golY
modelL Dessutom tillkommer 100- 150 kr för motlaaaran
tennen, vilken l..:ostnad dock bl ir mindre i större städ ~~-, diir 
centralantenn kan anordnas, se bild 13. Med 1 milj on li-
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Bild 13 . 

Den vänstra bilden är en principskiss över centralantennaniäggning 

för t ele,visions- och rundradiomottagning. Dipolantennen med reflektor 

är avsedd föt· television, stavantennen ä r mottagningsantenn för 

rundradio (LMK = rundradio långvåg, mellanvåg och kortvåg). An

tennerna äro anslutna till var sin antennförstärkare .. Uttag för upp 

till 50 lägenheter kan anslutas till anläggningen . 

. Den högra bilden visar en sådan centralanl äggt~ing på taket av en 

fastigh et i Malmö med t elevisions>antennen orienterad i riktnin g mot 

sändaren i Köpenham.n . 

censer blir alltså kapitalinvesteringen för enbart motlaga
re m ed antenner icke mindre än 1,5 u 2 miljarder kronor. 

En av våra främsta televisionsexperter, byrådirektören Es
ping, har gjort följande överslagsberäkning över årskostna-
derna för en mottagaranläggning. . . 

Såson1. genomsnittlig kostnad fö1~ en _lelev.~~I?nsmo~la~are 
anges kr 1.700 varvid hänsyn tag1ts till mo]hga pnssank
llingar genom Ökad produktion . .Med hänsyn till televisions
teknikens snabba utveckling räknas livslängden på en mo~
tagare av i dag icke högre än 5- 7 år, vilket gör en kap1~ 
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ta~~~ostna_d p å 250- 350 kr per år. Kostnaden för clek t . 

s_tiom blolr 25 .. kr per år, r~1knat med en driftstid p å 
1 

l'ts]; 

~nnmar a 10 ?re pr KwH. Mottagaren innehåller mån u ·?Oo 
som :mellertJCl med undant_~g ay bildröret beräknasg h ~Ol·, 
U~HleL hel~ m9tta~arens anvandnmgstid. Om bildrörets t llu 
1,an,Wl b:raknas hll t~:e år blir rörkostnaden 75 kr p et· 1~8-
S~rvJcekostnaderna for en televisionsapparat äro . 1 :11 · 

h_oga c :a 50 kr per år vid ovan angiven drifts tid. D~~~. a tt~t 
tillsammans 150 kr om året i deiftsl ·os.tnader Tot Il· el gol' 
dern l 't Jl· . d · " · a "o<; tna. 

a - <apl a "ostna + dnftskostnad - torde allt ." b'. 
400--500 k L' om året. Sct h 

. Unde1: i det föreg~ende angivna förutsättningar skulle h 1 

mvester:mgen per licensbetalare för television i Sverige b~·~ 
Tekms~< appa_ratur för sändning (sändare, ledningar r 1

: 

programoverfonng, studio m m) 200- 250 h · ~ 01 

Mot~ag~reanläggning 1.700 lo·. .... · 

.. Kaprta~nweste;·ingen i mottagare utgör alltså icke m indre 

an omkrmg 90 7o _av hela investeringsbeloppet. 

Om utbyg~nadshden för televisionsnätet sättes till 1'5 .' . 

?ch ant~let llcenser stiger till 1 miljon under samma tid · ht 
n.~vest~rmgen i genomsnitt 13- 17 miljoner kr per åt: f~~ 
:1~ndn~ngsapJ?.ara~ur och 1~_3 n?-iljoner kr för mottagaranlägg

a 
1~~~~~- De har gjorde -~era~~nu?garna anges vara mycket un

f:o arlJga, l~l~n ge e_~l f_orestallnmg om vilken stor ekonomisk 
raga televisiOnen ar 1cke minst för Sverige. 

Televisionens utveckling i utlandet. 

_I d_e länder där man. k_unna t lägga ner mycket pengar på 

~~ 0~1 a~mnen, h~r televJsiOnsverksamheten gått framåt m ed 

stota steg. I F_orenta Staterna finnas nu c:a 23 miljoner 
1~!ottagoare o<.:_h I England 2,5 miljoner, under det att F r ank

;.rke l~aller SI~ nere vid storleksordning 100.000. I England 

F~st~~ -~~~an_ pa 3o.ooo ok r per sändnings timme, medan m a n i 
1 ~n "1 ~"e Icke har rad n~ed mera än 12.000 kr. Danmarl; 

~a~"haft rege}bt~.ndn~ tele_v1sionssändningar sedan två år til l-

.a ... a moed en ~.andnmgsbd av 3 timmar i veclcnn, på sista 

tiden nagot utokad. Antalet televisionslicenser är c:a 800. 

Holland har haft regelbundna försökssändningar Iil · a Finge 

~om J?anma_rk ?<.:~1 m ed samma sändningstid, vilken \~m;JC7·a 
a. r utokad hll .J t1mmar ))er vecl·a A11taJet 1· ·!;; t. 
. . • 00 · o . " · · 1censer var c " 

<.:.a -Je. O v1d arsskiftet 1952-53 i\.r 1952 I)åb" .- d (n i-
J. är a t 1 · · .. 1 • • • 01 J a e s r e,.., L 

. e ev1s~_onssanonmgar i Väst-Tyskland med fem sä1;da-

I e, som beralmades kunna tagas emot av 20L_25 milj o n er i n-
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A are. Utsändningar ägde rum 1-i timmar per vecka. Enligt 

''' '~gift har intresset från allmänhetens sida icke varit så 

:
1{]rt som man hoppats på. Programtiden har ansetts vara 

5 
... kort och programmen icke lockande nog, Den tyska ra

~~~industrin har d~r~ör ställt sig_ ayvaktan?e, och endast ett 

få,tal firmor har ho~·.Jat med senetJllverknu~g av mot_t~gare. 

British Broadcaslmg Company (BBC) dnver televJswn_en 

. Enaland. Televisionslicensen kostar ett pund. Rundradw

Lcen~en kostar lika mycket och är obligatorisk, vare sigman 

]Jar rundradi?mottagare _eller, ~j. Televisionen får 18. 7:" av 

inkomsten fran rundrachon. f1llsammans 1ned televisiOns

licenserna blev härigenom medelstillgången åe 1953 för tele

visionen i England omkring 3,5 miljoner pund eller något me

ra än 50 miljoner kronor. I Danmark, Frankrike, Holland , 

Italien och Tyskland betalas televisionsverksamheten t v hu

vudsakligen av rundradiomedeL I Holland har staten dess

utom fö rbundit sig alt i tio år läcka underskottet på tele

visionen. I Förenta Staterna finansieras verksamheten hell 

med reklaminkomster. Under de första åren voro förluster

na stora men täcktes av de privata rundradioförelagcn. Nu

mera ger televisionen överskott i USA. 

Planer och experiment på television i Sverige. 

År 1947 bildades Nämnden för televisionsforskning, be

stående av representanter för telestyrelsen, A1B L. M. Erics

son, Tekniska högskolan och Försvarets forskningsanstalt, 

senare kompletterad med representanter även för Radio

tjänst och radioinduslrin. Nämndens uppgift blev att utföra 

forsknin g och försök med television i Sverige. Efter någon tid 

fann s en sändaranläggning på 1 kvV färdig i laboratoriever

sion på Tekniska högskolan och något år senare ytterligare 

en anläggning med 5 kvV effekt. Provsändningar med enkl_a 

program bedrivas alltjämt med dessa sändare, huvudsakh

gen för att bereda radioindustri och servicemän tillfälle att 

skaffa sig erfarenheter. År 1950 ansåg man sig ha fått till

räckliga sådana dels av egna experim ent, dels från utlandet, 

för att våga sig på mera regelrätt försöksverksam~1et. J!rå

gau om vilket system, som skulle införas var visserligen 1cke 

avgj ord, men allt pekade på 625-linjersystemet, vid vilket 

nämnden arbe tade. DärföL· begärde telestyrelsen för hudget

året 1951/ 52 något övet· 2 miljoner kronor för att påbörja 

sådan försöksverksamhet. Inga medel beviljades, utan i stäl

let tillsaltes i början av år 1951 en officiell utredning med 
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uppdrag att klarlägga de tekniskt-ekonomiska förutsät tn ing arna för svensk televisionsverksamheL Utredningen fan-' snar t, a lt det trots studieresor i flera länder var nödviindi 
1~ att sätta igång försöksverksamhet i Sverige åtminstone g 

halvstor skala . Hösten 1952 begärdes härför ett anslag p·\ 3,3 miljoner kronor till en sändaranläggning i Stockh oh~l och en i Uppsala. Försöksverksamheten avsågs skola påa·\ 
i l V2 å r och kunna påbörjas i Stockholm 1/7 195-1, där~~\ medel beviljades av 1953 års riksdag. Olika slag av progran

1 skulle provas, även reklamsändning, allt i avsikt att skaffa klarhet om kostnaderna. Någon proposition framlades cm~]lcrtid ej, och u !redningen arbetar vidare. Utrcdningsrcsnlla_ tct vänlas föreligga under år 195-1. 

Kap. YL 

Transistorn. 

Ar Hl-18 gjordes i Amerika en märklig uppfinning. Det upp täcktes clt1, att en s k halvledardiod eller kristalld iod1l , som försågs med extra »metallspcls» bredvid den urspru ngliga »spetsen », uppvisade en förut okänd förstärkarvcrkan; systemet visade sig ha egens-kaper, som mycket liknade en triod. Man hade erhållit en halvleclartriocl. som fick n amnet transistor. Inför televerkets 100-årsjubileum den 1/11 1953 betecknade chefen för verket denna »miniatyrfantom», stor som en ärta, som lik.a revolutionerande som elektronröret var år 1915. Den kommer att göra apparaterna bättre och billigare samt betydligt mindre. Den kan ersätta nästan alla elektronrör. I Sverige går den ännu så länge i »barnskor», men från USA komma nyheterna i tilltagande ström. 
Med anledning härav har det synts lämpligt att närmare presentera uppfinningen i denna årsberättelse. 

Konduktian i en halvledare. 
Radiotekniken kan sägas hittills ha grupperat sig kring elektronröret som det centrala elementet. Vissa olägenheter, såsom begränsad och ojämn livslängel hos glödtråden sarn t krav dels på strömkälla för upphettning av glödtråden, dels 
1 ) Denna har en viss likhet m.ed den gamla kristalldetektorn f råll 

rundradions barndom; en fin metalltrådsspets stöder lätt mot en lämplig 
yta (blyglanskristall i den gamla krista lldetektorn l. 
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Dild 14. 
En trans'stor placerad pil en femöring, som - om man spottar 

på den - duger wm strönikälla. 

på vacmun i röret, vidlåder nu bn~kl~ga clc~dr~nrö~:. ?ess~ olägenheter bortfalla hc~t ell~~- delvJs_.l tra_nslslo_ll1. __ ~-m slen nas verkningssätt besknves, ar det l ampllgt att f01 _s t nagot gå in nå d c fysikaliska egenskaperna h os halvleda1e. 
Sele;1 är en halvledare, som återfinnes i fotocell ~_n . Andra exempel på halvledare äro kopparoxidul n_lCd syreovcrsl~.ott, ].· . s·· 1 'l t l t . t a"llllld'l - crnmdam-' Isel och [fcnnaniunL ars u c c s1s n .. < :::. . ne t nr 32" Ge - har tilldragit sig uppmarksamhct. Detta .. c , ' • 1 t .. l· belysas a111nes märkliga sätt att l ed a elektns '- s ro~n ~-an genom fö lj ancle försök, se bild 15. Tre ströml-:allor eo, e1 
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Os C' 

e ~ 
l -

p 

e, 

Bild 15 

Försök med halvledare . 

a) kopplingsschema, 

b l oscillogt·atT\. 

och e2 anslu~as t!ll germaniumstaven p enliot bill · e . 

dar ett Iongltu ch nellt elektriskt fält K . to c en. o bil
och e., t . 1 .. · o l s aven, Iliedan e1 

spets;r I~;~;aii~~~~~~I;Ig pao staven mellan tven~e k ontakt. 

Mellan el och dess ko~~!}~td t ~ C!fth stavens .. andpu nktcr. 

samt mellan e., 1 d '" spe s SI er en strambrytare S 

vera . e ~ oc l ess spets ett motstånd R. Det obser· 

ning~ä~~~·in~a~~~~ ~~e~·n~u~Its: ~1~e~ motsatt _polaritet. Spän· 

Jograf. regis leras med hJalp av en oscil· 

. D:n J~_eld~·agn~. kurvan Ge i oscillogrammet IJå bild b) 

vrsar spanmngsforlop1)et .. . o .. . 

t . S I . . over motstandet R nar strombr,'· 
m en s u tes VId hd t N'' s ' J 

först ett s ,o o en o. r :ar slutes, gör spänni ngen 

l. d Iptr~r~g uppat beroende på den led~llde förlll''l cran 
'-on u -: I viteten 1 .. · · c o. 

elektroner D t .. +r 1?s sparsam.t forekomman dc fm 

ägo bl' 1• · e . mar \.. ~ga :=tr emellertid, att spänningen ett 
n IC'" senat e - vtd b den t 1 t ' · L N .. · 

strömmen brvtes v'd . t . - s I~er _Ytterligare. a1 

ett språna s.. · ... i·I· tiden 2, fall~.r spannmgen igen med 

Naogot ::>• .om at . I '"a. stort som nar den steg vid ti den to. 
sen m e - vrd t1clei1 t ~ b .. · o L 

· f 11 . ., - oqar atericren ett sfJän-
mngs a som VId t. l t o t .. . . <::> • 

ströml·äll . lCl en 4 a erstaller spänningen till de t a'' 
· '" 01na eo oc 1 e 2 beshmda b · · 1 .. O il 
germaniumstaven p . t"" Il el e/?} nne sevardeL ' 

t ex koppar, skulle eltes· a .. et ~ade vant. en vanlig l e d are~ 
stället I . . 1 .Jan:phg anpassmng av kretsa rna ! 

0 
·iii a c. e? st~ ~~~'"~de spannmgskunan C u ha erMll its P~1 

se 0 :s1 a en. Tillkomsten av det extra tillskottet av energi, 
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resenierat av den streckade spänningsytan mellan kur

re~na Ge och Cu kan fö rklaras på följande sätt. 

,·opet iakttagna spänningsförloppet med halvledaren inkopp-

d erhå ll es, när positiv laddning strömmar genom germa-

1~ m1staven från vänster till höger enligt bilden. På grund 
111

,
1 

det elektriska fältets (K) riktning måste laddningen va

~' positiv. Den impuls eller chock som uppstår, när ström

b~y taren slutes, fortplantar sig ögonblickligt. Även om elek-

1 ·ondiffusionen går relativt långsamt, utbreder sig nämli-

61en det elektromagnetiska fält, som en elektron i rörelse 

~er upphov till, ungefär med ljusets hastighet. Strömnings

hastigheten hos dc positiva laddningarna är däremot tydli

gen icke lika stor, eftersom laddningarna först efter tiden 

t1 nå tt den högra kontaktspetsen vid R. Tiden t1-to är väl 

mätbar. Samma slutsats kan dras av oscillogrammets ut

seend e efter spänningssänkningen i samband med att ström

Illen brytes vid tiden t2. 

Orsaken till den relativt långsamma laddningstransporten 

är att söka i germaniumatomens byggnad. Denna består av 

32 elektroner, varav 28 äro bundna vid kärnan och icke 

kunn a verka utåt. Dc 4 återstående - s k valenselektroner 

- där emot binda var sin grannatom. Så är förhållandet i 

nästan alla germaniumatomer. Genom uppvärmning eller be

strålning - excitation - kan emellertid valenselektronen 

lösgöras. Den blir då en s k vagabond och kan bortföras 

i den termiska rörelsen, efterlämnande ett hål i den »ska

dade» atomen. D,e fria elektronerna (vagabonderna) kunna 

också tvingas röra sig i viss riktning, om ett elektriskt fält 

påtryckes på samma sätt som i en metall. Genom excitatio

nen ökas antalet vagabonder och därmed även konduktivi

teten. När uppvärmningen eller bestrålningen upphör, sjun

ker konduktivitetcn igen till ursprungsvärdeL Antalet fria 

elektroner blir lika med antalet hål, men förutsättningen 

härför är absolut rent germanium. 
Genom tillsats av lämplig förorening kan man emellertid 

erhålla flera fria elektroner än hål och tvärtom. Den elekt

tiska obalansen kan på så sätt upprätthållas utan särskild 

l!ppvärmning eller bestrålning, d v s vid vanlig rumstempe

l'~tur. Beroende på med vilket ämne en viss mängd germa

llnun förorenas, får denna olika typ. Om t ex fosfor använ

des, gäller följande förlopp. Då fosforatomen har 5 valens

elektroner rnot germaniumatomens 4, konuner en av fosfor

atomens valenselektroner att vagabondera som fri elektron, 

llnder det att resten av atomen förblir bunden tillsammans 

16 
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med germaniumatomerna och förhåller sig som en f i,t ~itiv laddning. Ett elektronöverskott uppstår på dettn 8~0• och germanium med fosfor som förorening säges va ra tt, n-typ. 
av 

Om bor användes som förorening, blir förloppet i s tälle det motsatta. Boratomen har blott 3 valenselektron er 111 t germaniumatomens 4, varför en av de sistnämnda övergåt till boratomen och efterlämnar elt hål, som utfylles av / valenselektron från närmaste germaniumatom. Denn a får
1
: sin tur ett hål, smn utfylles på samma sätt o s v. Förloppe; är d elsamma som en vandring av positiv laddning i h nlb i]c]. ningsriktningcn. Boratomen verkar som en fi.'t: n egativ ladc]. ning, och germanium med bor som föror ening säges vara av p-typ. 

Följande minnesregl er gälla: 
n-ledning - negativ ledning - clektrontransport; p-ledning - positiv ledning - håltransport; elektroner - negativa laddningar; 
h å l - brist på elektroner, verka som positiva laddn ingar. 
Härigenom kan också tillkomsten nv rl0.n streckade spän-ningsytan eller strömtillskottet vid försöket enligt b ild l j förklaras som en vandring av positiv laddning i hålbild nings· riktningen med relativt liten hastighet på hålbildn in gen. Germaniumstaven P i försöket kan antagas vara förorenad t ex med bor. 

Transistorns byggnad och verkningssätt. 
I de första transistorerna användes germanium av n- lyp, och konduktionen skedde genont håltransport (p-kond uk· tion). Denna ursprungliga fonn, som kallas halvledar tr iod, kan erhållas, om följanqe förändringar vidtagas p å försöks· anordningen på bild 15. 
Germaniumstaven P utbytes mot en liten planslipad och etsad platta av germanium av n-typ, vilken kallas tran· sistorns bas. Kontaktspetsarna flyttas ihop, så att de konnna mycket nära varandra. Slutligen borttages strömkällan eo . En transistor av typ halvledartriod enligt bild 16 har erhål· lits. Bild a) är en mycket förstorad genomskärning och b) ett kopplingsschema. 
Kontaktspetsarna kunna vara av fosforbronstråd m ed e~ diameter av ungefär 0,1 mm. Spetsarna slipas till eggar, S'1 

217 

&) 
aJ 

l , l2 
j 

I R z 

Bild 16 . 

f . t•·aJlSJ'stoJ· med tva J;:ontaktspetsar. a ) för s torat fotogra l av • 
b) koppling~>ochema för en sådan transistor. 

att de kunna anb~ingas mydf~?l~ nä~·a ~ar::~d~~ll~~~ ~Ö~? t~:~~ vilket som framgar av det o Jan e ar . in "ek-. t f' Jl·lJ. o·r1 Den väns l ra kontaktspetsen },.allas J s1s orns UJ ' . · · 1 · ) ) 1 1 ··ara kollektor (K) (= uppsam are · torF· (I /t~ en lOf'"'a··rl·lat·as IYl fölJ· ande sätt. Injektorn, som har 'Ull•'- Jonen ' · c • 1 tt tt lel-t-·t· f "" . . a·· nning r)åtrvcker gennannunp a an e e '" pos1 IV o t s p ,, J • o b"ll · · n del aerma-risl· t fält som ger upphov till hal l c nmg 1 .~ . o ' ' · . •.. . · · l· t . s egg Hangenom upp-niumatomcr 1 narh; ten av m] : '" or n ·· l . J hålkoncent-står hålvandring f ra n eggen u ta t pl.~ttant edu~\n. eklor och rationen minskas starkt med .. avstande i. n bl".] emellertid kollel· tor placeras nlvcket nara varant ra, n l . . l· l ' . o'l J· ·· l·l"g närnlast om ;:.nng ,.()-koncentratiOnen av ha. ga1~.s 'a .. n '" .1 
. F.· elektroner från lektorn som har. negativ forS}~a_m:m.g. ·-~~~ till germaniumfosfor atomern a 1 kollel::torn sol,.er s~g 0 

• . en Pl tt Tll föl]. d härav bildas krmg kollel,.tm:ls egg a an. J . . • • t )ar all vidare eick-krafti g negativ rvmdladclmng, som s 0 Pl d 1 ·d soln t , { . 11 l t ·l·. t · l arbetar m.e anf ra OI rontranspor t. I.o .f' z ~~ '-1 e sei c .. tiva r 'mdladd-en ventil i sparnktmnge!l. ~en odel: neg~ten frln injekning.en neutraliseras d~~vls nar haltra;;shofdorkretsen ökas torn når denna, och stromm en geno1n -.o e 
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Bild 17. 

a) p-n-p-transistor, arbetar med håltransport; 

b) n-p-n-tra nsistor, arbetar med elektrontransport 

~~ä!·i~enom. D~n av injektorspänningen beroende strömmen 

l ~-nJe~ctorn paverkar med andra ord kollek torns slrö
1 

. 

spannn~_gsk~~rv~ . En växelspänning, serieställd med inje;L 

torns forspannmg, ka n alltså styra strömmen i kollek to._ 

kr~_tsen . På gru~1d av det här beskrivna förloppe t k an växet 

strameffekten 1 kollektorkretsen bli mer än 100 gl\. nger 

s_törre än i __ injektorkretsen. Tra~sistorn arbetar tydligen på 

liknande satt som ett elektronror. 

En senare utvecklingsform av denna halvledar triod äro 

de s k n-p-n- och p-n-p- transistorerna. Die bestå av crer

ma~1il!mplattor (sld~d) av n- resp p-typ i den ordning 5be

ted .. nmgen an~er, VIlka tryckas mot varandra, medan kon

~aktspetsarna -~ro slop:'l~e._ De båda sorterna skilj a sig bl a 

"'enm? att st~·ommen 1 ll1Jektorn har olika riktning. Dessa 

tt:ai~sistorer ar mer driftsäkra och ha gynnsammare Jn·us

mva .. Man talar numera om spetstransistorer och skikl
transJ s t or er. 

Bild 17 u~visar, h~~r transist?rer. bruka u tritas i kopplings

sch~ma._ ln.] eldorstrom~nens riktmng anges med pilspelsen 

?n_hgt b1lden. En trans1stortnods elektroder äro alltså: bas, 

ll1.Jektor och kollektor, vilket kan anses motsvara k atcd, 

galler resp anod i ett elektronrör. 

Transistorns egenskaper. 

_I likh: t I:; ed_ el~!dronröret l_(_? n transistorns viktigaste egen· 

skape~: asl'-aclhg~ora~ m_ed h]alp av ström-spänningskurvor, 

UPI?matta med hksp~nnmg. Bortsett från strömkällornas po· 

lantet motsvarar ll1Jektorkretsen elektronrörets gallerkrets 

och kollektorkretsen dess anoclkrets, se k opplingsschemat på 
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. 16 b). Ström- och spännin g_~r iktnii~gar __fr amgå av I~ilar

b1Jd , schemat där e1 och e2 aro stramkallor (battener), 

Jlfl p~h R 2 m otstånd (belas lningsrcsistanser), i1 och i2 be

Jt1 .1~1ar in jektor- resp lwl _~ ekt_ors trö~~1men sm~~t. u1 o~h u? 

~ e~eldor- resp k ollek torspannmg. \ 11lkoret . fot att .. sta_~Il 
JJl!jft skall erhå ll as _m ed t~·ansistorn arbetande ~-o~n ~or.~.t~.r: 
ch är a t t b elas tnmgsres tstanserna R1 och R z at o hllr a~k 
](are ' 
rgt stora. .. . . ' .. 
1 
1 förh å ll ande t i}i! elek tron rorc~ bcs1tter trans tstorn ~nn~1 
· a sva crh eter som man dock raknar med att kunna over-
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' t l .. l" o o .. tt att ver•lr 
· na Den är så lunda temrJera ur wns 1g pa sa sa · ,.,-

vJl1 · l · o ttl' 
· gssätte t varierar med temperaturen, doc'- mo1n ma 1ga 

n;.~nser. D e största nackdelarna äro til}svicl_:'lre cle~_s cl_~t då

Tiga signal-brusförhåll anclet, dels ~vseva1~t samre forstarkar-

erkan vid högre frekvense1· (over n~1gra Mp/s). Anleod

v·ngen tiH det sistnämnda är elen relativt långsamma hal

fr~ansportcn mellan kontaktspetsarna och gäller transis~_orn 
· dess u rspr ungliga form enligt bild 16. Om plattan gores 

~v p-germanium, då man i stället för h~l arbetar med __ dc 

mera lä ttrörliga elektronerna, kan den ovre frek~'ensgran

sen höjas. Liknande resultat uppnås, on~ man applicerar ett 

magnetosta tiskt fäH hll plattan, varvid den elek_trodyna

miska k raft, som då uppslår, hindrar strömmarna 1 plattan 

att tränga på djupet, vilket innebär förkor tad väg för många 

ladd11ingar. .. . 

På grund av ovannämnda svagheter a~· tran~Istorns an

vändning i rad iosändare begränsad, n~_en 1 g~_ngald ha~· den 

stora fördelar. I motsats till elektronroret kraver den mgen 

glödström - den svaga ström, som uppstår, när man spottar 

på en femöring, är tillräcklig för att flen skall ~;:_unna a_~·~ 

beta ! I förhållande till elektronrörets c :a 5.000 tnnmar, ~r 

transistorns beräknade livslängd 70.000 timm~r. Den ar 

även avsevärt mera stötsäker. Sist men icke mmst forclt·ar 

transi stm·n - eller »fantomärtan» som den också kallas -

myck et litet utrymme, se bild 14. . 

Som tidigare nämnts, ~ir det viktigaste clcr~~cntct 1 tran

sistor n ännu så länge den r elativt sparsamt forekm_nmancle 

llletallcn germanium. I själva verket ä_:· det en kn~_tall av 

detta crrunclämne, som är verksam, varfor man kan saga, att 

radiot~lmiken nu är tillbaka igen till kristallåldern. D:tta 

grundämne har valts, därför att det är lättare att framstalla 

i absolut ren form än annat, i och för sig användbart mate

rial. Visserligen har i det föregående angivits, att germa

niumkristall~n eller -plattan skall vara förorenad, men det 
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Bild 18. 
a) tonfrekvensförstärkare med 

b) transistor i blandare· 

c) oscillator med transis,tor. 

transiE'torer; 

I:Ör sig h~r ?m ocrhört små värd , l\ . . . .. 

gengen sa känslig "tt e l t en. __ 1 1cl~atusmcn ar nämli-
.1. , , , u nc as en »fot· . . 

ll1I]onc!· rena a tomer ändrar .o ore_mng:;a tom~ på 100 

Man mas te därför uto·ao 'f .,o Jnol_ts ta!Hiet I massan b-fuldigt. 
cft t"· n 1 1 an ~cnusl · t rc11 t t · 

o er » ororcningar» tillsätt . . .. l· ,.. ". .. ma ena] , Yar-

llctllandct en atom IJ'l 10 ~sl_r ons ~'atd mangel, som bir för-
Ann t . · .. c nu Joner rena! 

o . a_ mateual an genuaniun .. . . 
sadant ar kisel VI'll· t . c l at cm eliert Hl JJ{l v;1 u E tt 

b . · • ~e nuncral ha · J f.. < :-.· 

ct~·dJJg( ment lätLillgänaligt. Selc~t c en ordclcJ_l, att ~l e l ii i_' 

Bolldcn , anses ocks·"t var·:sa 'l .. lebn , som bl a frmnsta ll cs t 
•< cllVal1( art. 

TillämpninqsområdeJz / .... l . 
· 01 rans z s! or c r . 

Ur _en t_ra_nsislor, utrustad med J· y;· . . 
lnmc~~ a nulhwa l t s uteffekt crh ·o ~). rlans~I, kan ett par 

kan ovcrtaP'a Dlla dc f J· t' cllles, VIlket Innebär, aU den 

l . 1· '' .un ~JOner clel·t · .. -
J g ra( IOmollagarc Bt'lcl 18 . ' - -.. l unroren ha i en v·w-
.. J · • · V J sar n·"tg. . 

V<H umgsmö jlighctcr i f . , . . . c _I a av transistorns an-
a) . . L Ollll ctv pnnupschcma. 

- . VIsar ett ':'äxclslrömschema f". .. . . - .. .. 
l-..a1 c m ed transistorer 1· •1-- 11 f.. 0~ en lonftckvcnsforstar-

. s a et o r roc 
b) VIsar transistorn i en blc l , , 

kontaktspetsar (halvlcdartet. ~)(at_~·- SoJ~l synes har el en tre 

nen av en liksidig triangeL ~~~'å' v~b ~a P~ pla~t~n bilda hör
ar e ta som lllJcktorer och 
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1 
tredj e som kollektor. Kollektorkretsen har samm a funk

~e111 som en mellanfrekvenskrets, vars frekvens dock be

ll~iinsas uppå t av transistorns övre frekv ensgräns. Begräns

g~;1gen gäller dock ick e radiofrekvensen, som. k an vara be-

11~dligt högre eller upp till c:a 200 Mp/s; 

t) c) visar exempel på transi storns användning i en aseilla

t r. Svängningskretsen (Z) är inkopplad m ellan germanium

p~a ttans bas och ch assiet Oscillation kan erhå llas upp till 

300 Mp/ s. , .. 
Vissa trans1stor cr kunna anvandas som. fotoceller och an-

ses i en framtid k onun a att bli användbara snar t sagt inom 

teleteknikens alla områden. I USA h ar transistorn med 

framgång provats i televisionsapparater, vari den kan er

sätta alla rör utom bildröret. Den kan också få mycket stor 

betydelse i förslärkarsystem (överdrag) för lå nga trådled

ningar, t ex koaxialledningar, vilka system kunna förenklas 

avsevärt , om transistorn håller vad den lovar. Dess långa 

livslängd k anske kan lösa förstärkningsproblemet för koaxi

alsystem i sjökabeL 
Tran is torns framtida möjligheter, när det gäller dess an

vä ndn ing för militära ändamål, torde vara uppenbara. s töt

säkerheten och de små dimensionerna i förhållande till 

eleldonröret kunna bli av utomordentlig betydelse för radio

och radartekn iken samt för u tvecklingen av målsöknings

organ av olika slag för att nämna ett par tillämpningsoril

rå den . 
Uppfinningen av »fanlomärtan» föregicks av teoretiska 

spekul ationer, vars riktighet därpå följande experiment en

dast hade a tt konstatera. Försök pågår i vårt land, ehuru 

man ännu icke hunnit så långt I Amerika torde man vara 

igång på allvar, varför den elektrotekniska revolutionen 

snart kan väntas vara i full gång, 

Källförteckning: 

Sveriges officiella s tatistik, t elefon, t elegraf och radio. 

'I'elestnelsens instruktion för rörliga raclios,tationer 1953 . 

'I'idskriften »Tele», nr l, 2 och 3 för 1953 . 

Radioteknik III av Erik Glas . 

Q'I'c, organ för Sveriges Sändare Amatöree. 

Redogörelse för forskningsverksamheten vid Försvarets forskningsanstalt 

1952./53 

Skriftliga ~ch muntliga upplyE~lingar från marinförvaltningen och te

les tyrelsen. 

'I'idningsartiklar. 
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"O peration W underland" 1
) 

Av Jurg Meister, Nizza. 

översatt av Kommendörkapt en H EN GST Rö~. 

Den tunga kryssaren »Scheers» operationer i Kara-havet 
16- 30/ 8 1942. 

Alltsedan krigsutbrottet med Sovjetunionen hade de1 tyska .~)ökrigsl~dningen övervägt möjligheten av operationc: mot SJofarten 1 »nor~~stpassagens» farvatten. Som u tgångs. punkt hade man hJalpkryssaren »Komet»s erfarenhe ter· denna hade år 1940 med sovjetisk isbrytarhjälp gj ort e1; framgångsrik färd genom farvattnen ifråga, och rapporten härom hade mottagits med intresse av vederbörande myndigheter. 
Seclan kriget mellan J apan och USA utbrutit född es också en i?.~ .~tt låta örlogs- och handelsfartyg trafiker a den norra SJovagen mellan Japan och Tyskland för att clärige· non1 åtminstone i någon mån kunna motverka den alliera· de .. blockaden.o För. detta än~amål skulle tyska örlogsfar tyg utova tryck pa sovJetflottan 1 Kara-havet. Detta skulle medge tyska resp. japanska handelsfartyg att ostörda tillrygga· lägga den mnkring 6.300' långa sträckan. Detta intressanta projekt kom emellertid aldrig till utförande. 
I maj 1942 erhöll maringruppkommando »Nord» order att uta_rbeta ett memorandum över möjligheterna för en operatwn med tunga kryssare i nordsibiriska farvatten . Den tyske »Admiral Nordmeer», som var ansvarig för detta havs· område, yttrade sig i en studie snarast avvisande, f ramför allt med hänsyn till att det spaningsunderlag, som. slod ti ll huds, ansågs helt otmräckligt. G'J:·uppkommando »Nord» hR· de ... e~nellertid en gynnsammare uppfattning om operat ions· moJhgheterna och anbefallde fortsatta överväganden· särskilt skull e ingående spaningar verkställas med ubåta~·. två trålare av brittisk typ samt flygplan. Samtidigt fick r adio-

1
) Sammanställd med hjälp av uppgifter e rhållna frå n personal tjänst· görande på i operationen deltagande fartyg. 
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1
ingen i uppdrag att övervaka den sov j etiska is- och far-sP81 · t'" t srapportenngs Jans en. .. tYy juli 194~ framlade Gruppkomm~_ndo »Nord» ett b_e_do-nde av laget, avseende en framstot med de tunga l...Iys-11~~na in i Kara-have~, ~ vilket f~l.i a1~.~lc pu~1l~tcr nn<;Iströks: 5 l) Den störs_~a svar1ghe:e1~ f~r sJokngform~en 1 o Karal vet sammanhanger med ISforhallandena; de aro svara att ~:döma, enär de senaste tio årens isperioder varit helt ore-

ae]bundna; 
0 

2) den tyska ;-adiospanin15e~1 kan_ icke med säkerhet tyda meddelanden ft:an den. s_o~] etts k~. 1_~- och ~-ar~ygsrapporte·ingstjänsten pa nordsibtnska sJovagen; darfor maste en ~gen tysk is- och väderlekstjänst organisera~ genom utnyttjand e av trå lare, som kan ge meddelanden 1 form av korta 
rappor ter; 

3) observeras bör, att operationsområdet in le är mycket bredar e än Östersjön, under det alt det är så långt, alt såväl ut- som hemfärden kommer att ta flera dygn i anspråk. Obemärkt utlöpande och överraskande uppträdande under ett till ticlen begränsat uppehåll i operationsområdet äro väsentliga förutsättningar för framgång. Fientlig insats i operationsområ det är osannolik; dock måste man räkna med en spärrning av återvägen. . Detta memorandum vann sjökrigsledningens g1llande. Operationen beordrades till utförande i augusti med insats av tunga kryssaren »Scheer>>. Följande vikti ga punkter i oper ationsordern må nämnas: 
a) Täckord el »\V underland» visar i hur hög grad man rör sig i ett fullständigt ny lt havsområde; 
b) huvuduppgiften är att först~)l·a sovjetisk sjötr~fil~ i Kara-havet, i första rummet konvoJer som komma ostlfran. Möjlighet föreligger även alt överraska jagare, som förflyttas enskilt. 
Som biuppgift angavs därefter beskjutning_ av. hamnen Anderma. På tyska sidan hade man den uppfaltnmgen, att ·denna hamn på grund av luftanfallen mot Murmansk hade en viss betydels~ för lossningen av konvojerna från England · 

' c) i fiskefartygens ställe skall israpporleringe!1 övert~-gas av ubåtm" en ubåt skall spana norr om :\'o vaJ a SemlJ a llpp till isgrä1;sen; en andra ubå t skall operera i riktning 11lot \'it- occh Dickson-öarna. :Man avstod från att medtaga 
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jagare, emedan deras aktionsradie som vanligt var oli ll räc:]· 
lig ; dessutom kunde fartyge n knappast användas i is . '' 

Den 16 augusti kl 1300 lämnade »Scheer » (FC Kap itä n z 
See \\'. M~endsen-Bohlen) Skommfjor~len vid ~ar~·ik ~~y· 
satte nordllg kurs, eskorterad av fyra Jagare. Pa mi ddaae 1 

17/8 vände jagarna syd om Björnön och kryssa ren forts l~tt~ 
ensam nordvart. Därvid siktades ett ensamt lastal hand cl sfar. 
tyg med kurs mot Mnrmansk; en li gt erhå llna elir ek liv undve]· 
man de lta . Den 18/8 samm anträffade »Sch ecr» norr om ~o~ 
vaja_ Se~nlja m;d den där spana nd e »u .. 601», som anmälde 
att Jsgransen lag c:a 80 km n orr om on. »Scheer» gj orde 
först en spaningsframslöt norr om Kap Sjelanija och sedan 
en framstöt i riktningen Ensamhetsön - \Vilkitzki sundet 
varvid mot al la fönnod a nd en ingen fartygstrafik p[l träffa: 
des m e n väl isfält som voro svåra att passera. Fartygel ar
betade sig långsamt och försiktigt ostvart och det medfö rda 
flygplanet startades för att söka fritt vatten. Men c :a 100' 
väst Ensamhetsön beslöt sig fartygschefen för att vända 0 111 , 

då isförhållandena icke syntes bliva bättre. »U GOl» anmäl
dc under ti den, at t man liksom tidigare ej iakttagit nå gon 
trafik, och härmed fanns d et ingen anledning för »Sehccr» 
alt operera vidare i dessa farvatten . 

Kryssaren gick västvart ut ur isfälten i avsikl~n al t där
efter gå lä ngs isgränse n i sydlig riktning och göra en fr am
stöt in i västsibiriska havet, där ett sammanträffande med 
»U 251» hade planerats till följande dag. Kl 0-130 20/ 8 lägger 
ubåten liH. »Scheer» ger »U 251» olja och får i stället goll 
kaffe . .. men några intressanta iakttagelser har Ebå len inte 
att fört~ilja . 

Kort därpå å tertog kryssaren sin sydliga kurs i. ri kt ning 
mot ögruppen Sevcstija och kunde vid annalkandet ti ll kus
ten konslatera en tydlig uppluckring av isen, som sedermera 
övergick till isfritt vatten, vilket medgav alt förflytt ningen 
mol \Vilkitzkisundet kunde forlsällas. Trots flygspani ng ]la
de man änn u inte på förmiddagen observerat n ~1go n ]lan· 
delslrafik, men på eftermiddagen rapporterade flygplanet 
en konvoj om 9 å ngare på c :a GO' avstånd, S\V-lig kurs. ])en 
sovjetiska konvojens läge var osäk.ert, men mau an tog att 
den stod nordost om ön Kiakova. Från tysk sida an togs all 
det rörde sig om en konvoj, som gick s)'dvästvar l. P ör fl t ~ 
hindra handelsfartygen a tt even luellt ta sig igenom del foL 
kryssaren besvärliga farvaltn el mellan fastlandet och Mo nw 
öarna, startades flygpl ane t med order att angripa 8ngare 
som bröt ut och i övrigt observera konvojens rörelser. S tr3" 
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Bild L 
Sibirjalww E'kjuten i brand av Scheer. 

efter starten åte rvänd e flygpl a net och rapporterade alt en 
stor dim bank kom drivande ostifrån och redan täckte kon
vojen så alt vid a re observationer voro fö rhindrade; och 
efter ytterligare en start återvände flygplanet - i sista mi
:Iuten, enär »Sch cen> själv t!å redan låg i dilllma. Ka pilän 
.l!eendzen-Bohlen beslöt sig nu för alt inlaga väntläge på 
den yttre h andelstraf ikleden nära J e rm ak-bar.kcn ocb där 
f?_rfl)'tt a sig piJ nordliga och svdliga kurser m ed ra(lar igång. 
~ ar de rysk a fartygen ej hade fångats av radat· änn •1 efter 
tUnslång vänta n och !W ej heller radios-paningens rapporter 
ly~lde på att avsliJ ndet minskats började farygslcdn.ingen 
tvivla på om den r apporter ade kursen hade varit riktig. 
~1lledan radiospaningen iakttog radiotrafik i nordos tlig 
(1ktning _från fartyget räknat,_ b~slöt_ man a_~t lr?t~ !lii}m_wn 
~ 00 ill sikt !) oc h den oklara ISSiluahone n salta 1gang 1 nld-

11.1 11 g lllo t i\"ordenskiöld-passagen. Scdan dimman lättat igång-
81·attes ny flv!Is]nllliiW läng~; den inre kustleden och i riktning 
l) t - . c , "' c c 

1.
0 Nordenskiölds-passagen. Inga fartyg obse rverades dock, 

lots al t Sl)aninoen utsträcktes ända till \\'ilkitzkisundet, ,., 
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men planet kunde rapportera att hela området praktiskt l 
get var isfritt. Genom haveri på en flottörstötta blev Pla1 

4• 
tentporärt obrukbart; nästa start planeras till morg011~e l 
den 22/ 8. . Il 

Under tiden hade »Scheer» nått en punkt 10' från. l'\orde 
skiöld-passagcn, varigenom havsområdet I~ellan _västgräns~~
av detta sund och Scott's-Hansen lmnde overbhckas ; inge 1 

trafik observerades, och detta föranledde nya tvivel på ri]·ll 
tigbeten av spaningsresultaten av den 21/8. Det kmtcl e n~: 
turligtvis ifrågasättas om ej flygplanbesättningen felbedö1111 
kursen på den observerande konvojen, och delta an lagande 
bestyrktes genom en rapport från radiospaningen, som av. 
lyssnat och deschiffrerat en order från det sovjeti ska le. 
darfartyget Denna ger las tångarna kursanvisning, 4:3 °, och 
order om fart 5 knop. Pejling av sändarst2.tionen vi sade på 
östra ändan av Nordenskiöld-passagen. Det finns al lt så an
ledning att anta, att den siktade konvojen fölflyttar sig ost
vart; detta antagande kunde dock inte genast kontrolleras 
på grund av dels att flygpl anet icke var startklart, dels åter 
inträdande siktförsämring. Tidigt på morgonen d en 12/8 
startade flygplanet för alt spana mellan Nordenskiöld-p assa
gen och vVilkitzkisundct, men återvände strax, em ed an det 
låg dimma under land. Först flera timmar senare, <U\ sil;
ten förbättrats väsentligt, kunde spaningsuppdraget genom· 
föras; det utsträcktes till Schokalsky-sundet, Russky-ön och 
vidare västvar t i riktning mot E nsamhetsön. En liten nngare. 
sjömätningsfartyg eller isbrytare, iakttogs vid den sydligaste 
ön i Firilejagruppen, men den konvoj man sökte efler sik· 
ta des inte. Issituationen rapporterades sålunda: • \n·den
skiöld-arkipelagen till inloppet av vVilki tzki-sund et isfri tt 
utom ett isbälte vid Kabak-ön; vid \Vilkitzki-sund :?ls öst
liga ända kraftig packis, i själva sundet isflnk och s tör~· c 
isberg, och slutl igen fast is vid sydöstra hörnet av SevernaP 
Semlja, som når 40' norr om Hussky- och Jutaschenlw-ii~u:na. 
Under det att kryssaren spanade vidare i nordvästlig nl~l
ning mot Russky-öarna och därvid påträffade en d el drJ I'· 
isfält i norr, som ej kunde forceras utan risk för fartyget. 
insattes flygplanet på middagen 23/ 8 i spaningarna än111: 

en gång. Under liden hade ocl.;:så radiospan ingen u ppf5nga. 
e t t fl e rtal ryska radiomeddelanden, varvid kusts tat ion ens _~ 
Dicksou roll som trafikleda re si:i r skilt up pm ä rksamnHIL\~'; 
Vidare meddelade »Admiral Nordmeer» att tecken fö re n_~ 
på a t l en konvoj om 4 isbrytare och 19 bandelsfartyg ,-or 
i annall.;:ande ostifrån. 
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Bild 2. 

Kara-havet. 

Flygspaningen gav denna gång äntligen efterlängtat resul
ta t. 10 sovjetiska ångare iakttogs till ankars sydväst Hansen
on på sydsidan av \Vilkilzk.i-sunclet; den ångare, som rap
j..orterats den 22 augusti , befann sig fortfarande på angivet 
age. Vidare meddelades att \Vilkitzki-sundets inre delar vo

bo isfria, undantagandes drivisfält, uneler d et att en fast is
. a~riär låg vid sunde ts östra mynning. Korrut gick det fasta 
lstackets gräns från sydvästhörnet av Bolsjevik-ön rakt mot 
?· Punkt c:a 30' norr om Russky-öarna, och framför den 
)last~ isen lå_g en _s:~?' bred lös -~ssh·imla som räckte till en 
llnkt omknng 1b fran Russky-oarna. 
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Bild 3. 
Scheer i Kara-havet. 

För att kunna fatta el l slutgiltigt avgörande rör an de en 
stöt in i \\'ilkitzki-sundet i avsikt att förstöra den fient liga 
konvoj~n behövde den tvsk a fartygsledningen ytterli gare _in· 
formatrc•ner om issituationen vid Husskv-öarna, ty konvoJen 
kunde anfa llas endast den vägen . En· förflvltnln g genol}1 

~ordenskiöld-passag r> n kom av navigatoriska skäl inte i fra
ga; »Scheer» had e inga specialer ombord, och d essutonl 
skulle överraskningsmomentet gå förlorat på det sättet. 

FöljakUigen spanade kryssaren den 21 / 8 i området n01:d· 
väst och norr om Russky-öarna; p~1 grund av b1·ist på dr!''' 
med el kunde flygspaning tillgripas blott vid särskilt vild 1 g~ 
tillfällen . Man vill e fi-nna ett utgångsläge norr om den närl1 11 
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Bild 4. 
Scheer i Jenisej's mynnin g;,. 

da ögruppen, från vilket k011Yojen kunde anfallas över
raskande. En sista flygspaning på förmiddagen gav inga re
s~ltat på grund av markdimma i samband med vindkant
I:mg; ~l rivisen ko~n i rörelse och omgav snart fartyget, som. 
~'om 1 en otrevhg och småningom farlig situation. Stora 
~~masso r tryckte mot fartyget, men lyckligtvis inträdde en 
latt siktförbättring, som medgav att man kunder manövrera 
~t krys~aren i lö~ m·e -~ält av drivis. Denna npple~else :is~-
e tydligt det svara lage, som kryssaren kunde rakat 1 v1d 

e~1 framstöt in i \Vill~itzki-sundet under rådande västlig,a kli1d. ~sdrift på 10' under 9 timmar kunde konstateras genom 
0PPh ngsrälwing. ~ 

u/'rO. t~ d~_tta plan~rar _m~n ~nfall den 25/8 mot_ konvoj~n 
0 

der mtrangande 1 \VtlkJtzln-sundet sedan medgtvande till 
p)eratiOJwr i Kara-havet erhållits av »Admi1·al kordtneer». 
a. Ygpla_net startar ånyo för isspaning och besti ckkontroll i 
B~!l~h: mg till spai~_ing i_ \':'ilkitz],i-sundet oc~I vid Hansen-ön. 

hcl~kontrollen ar v1ktJg, ty sedan -18 hmmar har man 
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intet säkert astronomiskt bestick och har dessutom kunn 
konstatera strömsättning. at 

Men __flygpl~net kom snm,:t. till~aka, ~lå uppdr:aget i n t; kttt\. 

de ulfaras pa grund av cialik s1kt. VJCl landumgen pa Vatt 

net haveJ~erade. flygplanet, vars besättning räddas, Illeda
1
• 

plan et mastc sankas m ed 20 mm automateld. 1 

Genom förlusten av sitt enda flygplan berövades »Schecr 
sitt viktigaste spaningsorgan och måste uppge angreppet 11; 
den sovjetiska konvojen. I stället trädde nu d en egna spa'~ 
ningen i havsområ det från ~ordenskiöld-arkipelagen 1\\ot 
sydväst till höjden av Mona-ön - Jermak-banken i för. 
grunden. 

Under utförand et härav inträdde en väsentlig väderleks
förbättring, och mot middagen siktade »Scheer» ett fa r tya 
som kom från sydväst och gick ensamt mot Nordenc;k iötcl: 
passagen. Det rörde sig on1 den sovjetiska isbrytaren - han. 
delsångaren »Sibirjakov», byggd 1909, 1.38-! brt, omkri ng 12 
knops fart, 3- 76 mm kan och å tsk.illiga lvksp, nted en be
sättning av 128 man, varibland 35 sovjetiska örlogsm at roser 
och några meteorologer på väg till meteorologiska stati onen 
på Kap Molotov med mycket material och även ett p ar mo
lm·bå tar. »Scheer» girade genast mot ryssen för att så länge 
som möjligt låta denne sväva i ovisshet om ~ in iden titet, 
hiss ad e amerikanska flaggan och frågade på rysk a med 
strå lkastare: »Yem ät· Ni, vart går N~, kom närmare !» Här
vid avgav ryssen följande r adiomeddelande till Dickson
stationen:» Jag ser en obekant hjälpkryssare, passa benä· 
get på oss!» Nu hörjade Scheer radiostörning på h andels· 
fartygsvåg!ängden, och öppnade samtidigt eld p å c :a 120 
hm . Man får anta, att d etta radiomeddelande icke mo tlogs 
av d e ryska stationerna. »Sibirjakov» girade gen ast JliOl 
kusten (Belucha-ön), som befann sig på c :a 10' avstånd, och 
dimmade in sig mycke t skickligt m ed dimbojar, samt idigt 
wm man m ed alla pj äser avgav häftig eld mot d en tyska 
krvssaren. »Sibirjakov» träffades redan i andra salvan . To· 
taft sköts sex salvor med 28 cm kanonerna, varav hälftcil 
med Lå da tornen. Den sovj et iske isbrytaren erhöll uppskall
ningsvis fyra träffar och stoppade efte r skickliga u ndanJlln' 
növrar . 

»Scheer» inställde då elden och närm ade sig in till c:;t 
40 hm avstånd, under det att Sibirjakov», r edan i b raJIC· 

fortsatt e att skjuta utan atl ~ dock få någon träff. Slut lig~'~ 
~j ön k ryssen p;'\. r ä t köl; » Scheer» salte L å t i sj ön och rä dd'

1 

i)(skjutnrngen ~" Po rt Olci<IO'\ 

d en 27/ 8 ~ 942 

reek1,rl:lrk11dno 

l:::::: Tlly r u!~. 70 hrn 

• :::::: \' . Kulblch ev, '•" hm 

~:::: !'l(NLI&tatlon ,\\1"(1 .-iJ I 

b :::: Pejl8t&tloot ~· r. ~.1 hm 

<::::: !UidiO'IltUlon . ~fl 1f"1 hrn 

,s~h ee ru Unknlng ..... oS iOi"rj .~! ko w :a 

~en.2~t:a 1942 

/ 

/ 

::;il; t rjak o w kll i :>D 
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de 28 man, varav en ingenJor och en meteorolog. ~·\ 
andra ryssar vägrade att bli upptagna och drunknade.' gl'~ 

Samma k väll iakttogs på stort avstånd ett sovjetisk t fl , 
plan, som genomsökte farva ttnet på lägsta höjd, förmod]i~g. 
för att spana efter den saknade »Sibir jak ow, och samti/~ 
följ dc den tys!ca radio~paningen ett ryskt mec~.delande » t\~l 
a_lla» :. »l .?.mradet Kant~n-Laptcvs s tran~ .. bcfumer . sig el 
fientlig hJalpkryssare. Till alla farlygsbefalhavarc J Ral' 1 

havet.» Som av radiospaningens fortsatta rapporter framgi~: 
k~mde s~vj etmyndigl~.eterna emellertid inte .~.å någon k la; 
bild av 1sbrytarens ode eller den tyska »hJalpkryssa re1181 
verksamhet. 

»Scheer» satte ·nu kurs nordvästvart för alt operera i 0 111• 
rådet mellan Kap Sjclanija och Dickson-ön. Under för flv tt. 
ningen dit passeras talrika isfält och t o n1 en lätt isbaniär 
ett bevis för dc snabba förändringarna i issituationen i den: 
na trakt, vilka framför allt ha sammanhang med vindka nt
ringarna. Fa;rtygschefen beslöt alt anfalla någon stödj epunkt 
på kusten; valet föll på Dickson, som i alla avseenden fra m
stod som den västsibiriska sjövägens centralpunkt. Ge nom 
förlusten av flygplanet och på grund av det helt otill
räckliga kartmaterialet (ett äldre brittiskt kort l: 200 000 
i lVIercatorprojektion) ställde denna operation stora na Yiga
toriska krav på fartygsledningen. Man planerade alt taga 
Dickson-1stationen genom överrumpling och få viktigt ma te· 
rial och fångar som byte. 

För detta ändamål skulle 160 a 180 man av »Schecr's» be· 
sättning .sättas i land utan att stridsberedskapen därför f inge 
minskas. Den sovjetiska garnisonen bestod enligt vad man 
erfarit av blott 60 man GPU-gränstrupper. 

Efter förflyttning enligt plan slccdde inbrytningen p :'1 Port 
Dicksons inre redd kl 0200 den 27/8. Därvarande sovjc tislz a 
radiostation gav genast ett meddelande »till alla», att e n ·tysk 
kryssare närmade sig. D.etta radiomeddelande störek s a\' 
»Scheer» . Silden försämrades nu åter, vilket försYaradc 
identifieringen av d e i hamnen liggande sovjetiska fartygen. 
Omkring kl 0400 öppnade »Schccr» eld mot den sovjclisl'~ 
isbrytaren »Taimyr» (1909, 1.290 tons, 12 knop) ocb Lank
fartyget »Valerian Kuybysjev» (1914, 4.629· hrt, 10 knoP• 
diesel). Bägge sovjetiska fartygen v6"ro bestyckade och ]Je· 
svarade elden, varvid _framför allt tankfartyge t sköt snabb\ 
och bra, medan »Tmmyr» lade dimma. Nu öppnades e!( 
o_ckså a_:' ett på fastla_ndct ~11itt emot Dickson-ön ~elägcl ]1Jt0 tills okant kustbatten, vangenom »Scheer» omknng kl 050 
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·g tvungen att avbrvta striden. Båda de sovjetiska far
~;i g 51 hade fått träffar, ~ till följd härav exploderade tank
~~·~~~~get och sjönie Den tyska kryssaren träffad~s inte, 1~1en 
fnl ?

111
yr 's» skickliga indimning hindrade all VIdare slnds

~.r~~samhet i _l.lamn?nu·ådet; landstig;.~1ingstrupp?ns. debarke-
1~1 d fi ck installas aven av detta skal. Det sovjetiska kust
rJ~~teriet sköt c:o 40 _skolt, vilka ~ågo tä~kandc i .. läng~~' m.en 
b'

1 
· sida. »Scheer» förflyttade s1g nu blibaka langs on och 

f~r:de s~~lan nordvart; i förbifar~cn tog hon signalstationen 
gr dvj eclJ l samt fyrtorn och radwfyrar under eld. Mellan 
~000 och 1000 besköls så radiostationen och en del andra 
b •ggnader med det samlade artilleriet. Y id delta tillfälle in-
6;,ep de s?v.i etiska kustbattc~·ie~ upprepade gånger utan att 
få träff. Sedan »Scheer» skJutit c :a öO .s~ 28 ~m granater 
och åtskill ig 15 cn1.- och lvakan-anunumlwn forsvann hon 
nordvar t. .. . 

Ombord på den tysk a kryssaren hade nu ogonbhcket kom-
mit för en n y prövning av läget och för nya bcsl~1t. G~nom 
beskju tn ingen av Dickson-ön var »Scheer» säkerligen Iden
tifierad, m en med hänsyn till elen ringa motverkan ansåg 
man dock , att fortsalta operationer i detta område ännu 
yo re möj l iga. En förutsättning härför vore emellertid en 
komplettering av spaningsmaterielen, framför allt gen~m 
att man crhölle ett nytt ombordbaserat flygplan och dnv
medel, eller tilldelatles en flygbåt, typ B. V. 138. 

Dessu tom m åste möjligheter skapas för intim taktisk sam
Yerkan med ubåtarna, varvid dessa icke som hittills borde 
dirigeras av »Aclmiral Nordmeer» utan av FC »Schcer». Den 
tyska fartygsledningen måste jämväl ta ställning till ytter
ligare ett problem: sedan ett par dagar förelåg ~1.ämligcn 
tecken på att allierade sjöstridskrafter opererade 1 Barents 
hav. I själva verket rörde det sig om. den lunga amerikanska 
kryssaren »Tuscaloosa», som till V aenga och A'rchangclsk 
överförde så väl person~tl som krigs- och sjukvårdsmateriel 
(ryssama tillät f ö ej landsättning av den sistnämnda!); 
kryssaren åtföljdes härvid av j agarna »Rodman » (USA), 
»Emmons» (USA) och »Onslaught» (Storbrilannicn). Vid u n~ 
~errättelsen om alt ett okänt tyskt krigsfartyg_ uppt~äddc 1 
ara-havet avsåg chefen för Homc Fleet, Ad1mral Su· John 

~ · Tovev att låta den tunga amerikanska kryssaren stanoa 
j. Nordry~sland, vilket doclc avböjdes av vederbörande brit
tiske sambandsofficer ui1der hänvisning till dc ständiga tyska 
.1Yganfallcn. Den 24/8 återvände så »Tuscaloosa» och d e tre 
Jagarna j ämte de bå,da brittiska jagarna »Martim och »Mar-
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ne», vilka tillstält senare. Härvid sänkte de tre bri ttisk . 
gama den 25/ 8 kl 2234 den tysl.;:a minläggaren »Ulm» ~\Ja. 
då befann sig 100' ost Björnön, och den 28/ 8 voro de' f1~ 11I 
rade fartygen tillbaka på 'Island. a Ie. 

Under det »_Scheer». e1_1ligt plan förflyttade sig i mnrå 
norr om Nova.] a SemlJa takttag radiospaningen, att Die]· _de] 
t t . . t }" o ~ 'SOI) 

s a wnen m e angre sva1:ade I?a an rop. Härav ku nde 11 · 

dra den sh~tsatse1!, _att r~di?.sla!wnen vore förstörd. T ill fö\a11 

av synnerligen dahga s1ktforhallanden lyckades det in te Jd 

~å kon.Lakt med »U 255», ~om ha~e haft i uppdrag atL u tfÖ~.t t 
Isspanmg nor.r om NovaJa SemlJa. Ubåten befann sia ,1a 
l . .. .. l l l "' S) \ 
t.gare an van at, oc :. c essutom hade ubåten, som dock had. 

siktat »Scheer», bedamt detta fartyg vara ett fientl igt h e 
delsfartyg under enskild förflyttnin g. På »Sch eer» vdle llan. 

Il t .d .. . f' O l l ~ Ian 
er:1c er 1 garna a .;:on t.a .;:t med ubåten, så att far tygsled. 
n~nfi:e~1. kund: ge ett radwmcdc~.elande ~;ned rapport om det 
C~lthl~s t~ppr~adda resultatet, forslag rorande operationens 
forisa ttm_ng 1 ~.amver.l . .;:an med »P 601», »U 251» och »C 255», 
och sJutirgen ave.~.~ forslag angaende tilldelning av ett nvl! 
flygplan att medforas ombord eller en B. V. 138 jäm te driv. 
medel. J?etta med.delande skulle avges av ubåten efte r alt 
denna forflyttat s1g erforderlig distans västvart, så att inte 
kryssa1:en själv kunde avslöjas och inpej las av den alliern· 
de radwspaningen. Ungefär samtidigt erhölls ett radiomed· 
d~lande från »Admiral Nordmeer», som sade, att det s]a. 
g!ts larm i ~_arge med anledning av att ett fientligt fartyg 
siktat.~ u~anfor. norska kusten. Detta tvingade » Scheer» till 
fullstandig radwtystnad. P å morgonen den 28/ 8 tycktes lä· 
get ha klarnat i Norge; från »Admiral Nordmeer» fi ck man 
et! radiomeddelande med order att återvända den 29/8 på 

I?-Iddagen. J?e~sf~ri,?nan s~mlle. en framstöt företagas in i 
l\.~ra-havet mhl~ 13 nordlig latitud, om inga andra lönande 
mal stode att fmna. D~nna radioorder stod i viss mo tsätt· 
ning till anvisningarna av den 24/ 8, vilka icke innefattade 
e~1 stöt i.~~ i Kara-havet. Pr1 högre ort måste således uppfa lt· 
~.~mgen rorande operationsmöjligheterna hava princip iellt för· 
andrats. Detta var ägnat alt förvåna, särskilt som ubå tarnn 
~U 25~» och _»601», vilka sedan åtskilliga dagar befunna sig 
1 01nradet Dickson- B]' elv-ön inte hade någonting a tt J1led· 
dela. · • ' 

För att klara upp läget och för att få tillstånd t ill krys
sa~·krigföring ~ riktningen. Spetsbergen gav man en k or t f?1

:: 

f1:agan pr .radiO m~~l angivande av eget läge. Til~ svar !J[! lc 
pa beordiade anmal Schmundt, att »Scheer» mte sl, \1 ]! 
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·gå så länge framstöten i KaraJhavet inte givit resultat 
.) ter · · t" l t f' l O ' Jlef kryssaren e.J upp ac" s av Ien< en. perationen i Kara-
c vet skulle genomföras utan inskränkningar, och denna 
' '~der beh:räft as några timmar senare genom ytterligare ett 
(~ 1 diameddelande med uttrycklig anvisning om fortsatta ope
:.: tioner i Kara-havet, därest en framstöt dit redan ägt rum; 
operation:rna skulle avbryta~ blott on~. fm~~y&et ~.leve upp
täckt ellet om andr.~ tungt va~ande skal dartill foranledd e. 
oessa orde r un?eri.~ttade på mtet sätt. fartygschefens ställ
ningstagande. Til l lagets uppklarande bidrog ej heller ett ra
diomeddelande från »A{lmiral Nordmeer», enligt vilket 
~scheer» skulle beskjuta Anderma, om intet annat inträffat. 
r denna situation kunde blott e tt långt radiomeddelande från 
kryssaren ~kapa klarhet, men man vågade ej sända ett sådant 
på gr~md av faran. att bli i~pcj l ad. Därför sändes blott en 
kort signal : »Beschtessung D1ckson und Ersatz Flugzeug mit 
Brennstof!, Fortfi.ihrung Operation auf Seeweg mn Sibirien.» 
A.ndememngen med meddelandets sista del fallad e man 
icke på m o ttagarsidan; några timmar senare erhöll krvssa
r~n ami1:al Sclun~!1dt's order att avbryta företaget. Förflytt
lliHgen till basen ag,de rum den 29- 30/ 8 utan särskilda till
dragel ser; härvid möttes »Scheer» den 30/ 8 kl 1200 av fvr a 
jagare vid Björnön och eskorterades till Narvik via Harsta d. 
Därm ed hade en operation, som var ensam i sitt slag, av
slutats. 

Samtidigt med ell er i anslutning till »Scheers» verksam
h.et ägde även andra tyska operationer rum i dc nordsibi
l: lska farvattnen. Fyra tyska ubåtar i området Inellan Björn
on och Novaja Semlja hade bildat en skärm åt väster för 
»Scheer ». Om dessa ubåtars verksamhet är intet särskilt att 
a~1föra . Den 25/ 8 besköt »U 601» den ryska radiostationen 
v.1d Kap Sjelanija p å eget initiativ, vilke t visserligen å ena 
vdan m edförde en viss förvirring hos motståndaren m en å 
j en andra försv årade hemlighållandet av kryssarens före
lavand en. Den företagsamme ubåtschefen lär också fåll en 
Ordentli g skrapa! ~ 
l De tyska ubåtsoperationerna i området fortsatte även ef
.e r· den 30/ 8. I början av septcmbet· sänkte »U 601» p å kust
lOnten ost Dickson en sovjetisk lastångare på 3.000 brt, lik
~0111 även en bogserbå t och fl e ra läktare. Även beskjutningen 

b~~~~rt.na get~o~11fördf'\ a':. »U 251» den 25/8. In.~~ t är !~än t 
il)s 1 ~~f andc !yska mo.tatgarder efteJ:' den 25/ 8; formodllgen 
bat~ ~n l~te s1g dessa hll attla~~.ttr~ftken ~Loppades och kust-

eneula alarmerades. En S.JOkngslednmg, som tyckte om 
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att taga ansvar, hade niåhända försökt att placera ub·" 
kryssarens å ler tågsväg eller att insätta en modern J. a" 'll'1l' i 
t .l. ' ::;al'fl 
.. 1 J .mot .?>Schoeer». In.tet av detta hände. Hade »Sch c~' t'» ot. 
0~1:1gt s:ott p~1 k?nvoJen, så. h~de d~tta utan tvivel le tt li t/0t 

hmcl dtabbmng, ty de SOVJettska Isbrytarna voro hcs tv e11 

de med 13 cm kanoner, och man hade m åst räkna med }1:a· 
hittrat motstånd. Ot·. 

.. 01;1ede}hart efter sin å lerkoms t til~ X or ge föresl?g Ra 
1 

.• 

lan zur See Meendsen-Bohlen vederhorande ansvan o··1 1 
11 

l · l . . "' ' 11 '"n 
c 1g lC~ee a~~. omedelha r:t låta snabbgående minfartyg spä~·r · 
samtl1ga S.Jofartsleder 1 området vVilkitzki-sundel-Dicl· . a 
Dett.a utfördes emellerti d aldrig. Blott de båda uba t~5?11 · 
:>U GOl» och >>U 251» lämnad es kvar i området. I övri nt 

1

1
11a 

]le ·acl f" ·t' tt f· t··t Il · ~ Pa. 
. r es . 01 sa a 1 ams o ar me c zryssare och J agar e i .·1-

]1 g 'T . S l ' l .. ') . . l !,[. 
m en ~~~vaJ a em J a o c 1 vasts1 JJ n ska havet, men ej h e]] . 

c~essa proJekt kommo till utförande på grund av den ]å1 ~
1 

tHl del skt~~-le la att Jå ?n annan kryssare operati onskl~.,t~ 
~~Sclleer» S.Jalv var namllgen i trängande behov av motol'~ 
oversy!1 och kunde bara göra 2-1 knop (mot 27,5 i m ilten ay 
augus[ t). 

En t_i ll 1943 planerad operalian m ed »Liitzow» och ubåtar 

kom ~.J heller till ut~öt:ande P;'l-grund av det allmä1m~1 lägel. 
o Utga~1gen av opet at ton »\\underland» ger anledlll ng !iii 

m:gra. mlressan_ta s_~utsatser. Först och främst kan m an fasi
sla ~t~ elt vanl1gt orlogsfarlyg är föga lämpat för opcratio· 
n er J 1suppfyllda farvatten. Propellrar och radar äro mvckel 
ldinsl~W~. för isprcs~ning; redan enstaka isblock eller ])('grän
sade 1stall kunna förorsaka ska dor. Yacl sedan förhållande· 
na l?å »Sch~er:: an~clangar må här upprepas, att utrustningen 
Yar helt otdlrackllg vad beträffar sjökort och inform ationer. 
Fartygschefen kunde t ex konstalera existensen av tvn öar, 
som i !1te föreko n_~ ptt sjö_kortet! Beträffande flygsp an ings· 
matenelen var lag·et dåligt. »Scheer» medförde blot t et! 
» ~'\.rado»-flygplan jämte två besättningar, som kun de för· 
fanga varann. Normalt utfördes två starter IJer d aw en 

• ::-"'! ' 

morgonspamng och en kv~illsspaning. Det hade varit t ill stor 

nytt~ om maT~ h~ft tillgång till ytterligare ett flygpl an jäJ1l· 
te ston·e bensmfonåd; men h~irvidlacr hade fart,rcrsleclni nO"CJl 
. . f b b "' 
m le t 111 lytand e. · 

pet var också felaktigt att under »Admiral Nordmce r» 
stHlla dc ubåtar, som insatts för spanina· denne I·undc inte 
hålla s~g a jour med händelset:na på ort"'~ch ställe .... p å grn n ~l 
av _radwtyslnaden och utnyttJade d~irför inte ubåta rna 5~ 
ratJOnelit som kryssarchefen hade kunnat göra. 
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Is- och v~clcrlel_(ssilu~t~o~len hade avgörande inflytande p å 
a op era_uo_~lero l de Slbll'lSl~a farvattnen. Gei~Om de ~-na~bt 

nli -Iande 1sforhallandena stalldes farlygsleclnmgen stancl1gt 
~- !!~r nya avgöranden; farvatten, som just blivit isfria kun-

11~ genol!l vin~lkanlring_ plötslig förvandlas till f~lt ::.v v~ta 
~'f]ak , v1Jka forsvann llka osna_bbt SOm de korrU~lt nar Vlll

JS 
1 

på nytl slog om. Ocksa dunman kom ofta overraskan

~~1 och h i_ndrade operationerna; ?m sikten var god kund.e 

p ndra o st_dan synv_~dder av upp hll 900 h~n !lote~·as. Ytterli
, re svanghe ter fororsakades genom onktlga Iakttagelser 
g~h rapporter från ulkikspersonalen, som p·å grund av häg
~inga r och andra ljusbrytningsfenomen vid flera tillfällen 

:rodde sig_ sikta ubåtar och flygplan_._ . 
För övngt var »Scheers» radaranlaggnmg opålitlig, och 

flygpl anets kompass val' överhuvudtaget icke användbar på 

hela resan·! 
Visserligen hade operation » \Vunclerlancl» medfört ringa 

sänkningsresultal, men trots allt får denna framstöt betrak:. 
las som en framgång. Den tyske fartygschefeli lyckades att 
med ett föga lämpligt instrument tränga in i ett av främ
mande örlogsfartyg tidigare aldrig besökt havsområde; och 
han kom tillrätta med de mest olikartade svårigheter, trots 
att materielhaverierna tornade upp sig. Det var enelast för
lusten av flygplanet , som räddade elen sovjetiska konvojen 
från betydand e skador. 

På ryska siclan kan förutom det skickliga taktiska för
farandet den tappre fartygschefen på »Sibirj a ko v» omnäm
nas; denne upptog en hopplös strid och genomförde den till 
slutet. Redan tidigare hade »Scheer» träffat på ett bestyckat 
handelsfa rtyg, som modigt salte sig till motvärn, nämligen 
den brittiska hjälpkryssaren »Jervis Bay» i Atlanten år 1941. 
»Jervis Bay» var dock större och bättre beslyckad än »Si
~irj akov»; det brittiska fartygets strid hade dessutom ett 
andamål, nämligen alt täcka de allierade handelsfartygens 
flykt, vilket också lyckades till större del en. Captain Fegen, 
den brittisk a hj ~i.lpkryssarens chef, erhöll victoriakorset 
Postumt ; men om någon sovjetisk utmärkelse till elen lika 
tappre sovjetiske fartygschefen har författaren sig intet be
kant ! Det är vidare anmärkningsvärt, att »Sibirj akov» lät 
lura sig av »Scheer», som pr semafor gav sig tillkänna som 
~SS »Tuscaloosa», och dessutom rapporterade det typiska 
o r·.~ogsfartyget som hjälpkryssare. Silhuetthöckerna över 
fl'alllmancle örlogsfartyg måste på sovjetiska fartyg antingen 
Varit mycket dåliga eller helt saknas! 
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Vid_ Dtickson-företaget lyckades »Scheer» icke ernå ö 
rasknmg, men trots detta kunde elden från det sov· ~'er. 
kustbatteriet och två bestyckade fartyg icke hindra de1~ ett~sk<l 
kryssaren att systematiskt nedkämpa alla viktiga .

1 
?.ska 

ningar på avstånd mellan 50 och 100 hm. ~ ' 11 agg. 

. Förvånansvärt nog synes Sovjet icke ha säkrat si
11 

. 

t ·b· · l .. d. a Vt] 
l_~ a si Iris (a s~o .J epunkter genom minspärrar; ej h . ;. 

ralmad.e man pa tyska sidan från början med sådan a le ll el' 

o Sluthger.': ~ör~lev den sovjetiska sjökrigföringen pass i~· 
sa. efter s~nkmngen av »Sibirjakov» och beskjutnin rre Ock. 
Dickson; mga energiska åtgärder vidtogs för att fångan av 
det tyska örlogsfartyget på återfärden, eventuellt under 1 llpp 

verkan av allierade sjöstridskrafter i Nordryssland ell er ~~~,d
Island. t<~n 

Däremot utlade ryssarna en kort tid senare någr a 
1 

· 

spärr~r i Kara-l?_av~_t, varjämte jagar- och ubåtspatrull e~·~1

111 ' 
orgam_serades darstades, under det förstärkningen av h ~g 
battene1~ o~h garnisoner påskyndades. Detta förhind~a~~ 
ei_nellerhd Icke de tyska ubåtarna att nå ytterligar e sänk. 
nmgsresultat under 1943 och 1944 i Kara-havet och 11ärlig. 
gande farvatten. 

Militär diciplin 

c:' uelska synpunkter på amerikansk självrannsakan. 
~.r'"' 

239 

Av Kommendörkapten C. LINDMARK. 

1 »·~llustrated London News» av den 19 december 1~53 har 

den kände mililärsl_nibenten, Oxford-prof~sson1 Cynl_ ~~Ils 
refererat en amenkansk senalsrapport over den nulltara 

disciplinen. .. .. .. . 
Med engelsmannens u tpraglade kansia for »smarlness m 

drill and appearance» berör han ett aktuel'lti militärt 

problem. 
Rapporten är ställd till Secretary of Defence, Mr \.Vilson, 

och har ularbetets i Pentagon av en kommitte från de tr e 

försvarsgren arna. 
Denna rapport underkänner den amerikanska krigsmak

tens, sedan krigsslutet tillämpade personalsystem. Den an
ser, att försvarsgrenscheferna m åste taga på sig det fulla an
svaret för alt ha givit efter för allmänhetens och politiker
nas påtryckningar att utplåna skillnaden mellan militära 
grader (whittl e away the dislinetians betwcen ranks) med 
enligt vad kommitten anser, ödesdigra resultat. 

Kommitten konstaterar enhälligt att andan i Förenta Sta
ternas krigsmakt allmänt har försämrats och att yrkesskick
ligheten har minskat genom avsaknad av effektiv disciplin. 
Den förklar ar, att man avsiktligt försökt tvinga in office
rarna och övriga kategorier i en gemensam social fonn -
och endast lyckats alltför väl. Vid tillämpandet av denna 
politik har det, framhåller man, framkommit ingripanden 
vid militära förband från utomstående, obehörigt håll, vil
ke:t resu'lterat i att de ansNariga officerarnas auktoritet 
förrin gats. 

Den engelske lwmmentalorn påpekar åven, att kriget i 
Korea förde in en mängd oerfarna och i vissa fall inkompe
tenta officerare och underofficerare, vilket bidrog till att 
Upplösa disciplinen och sänka aktningen för de överordna
de; kommittens kunskap om vad som tilldragit sig är syn
barligen större än någon utomstå endes. Sam tidigt m; ser l~ an, 
att de officerare, som voro i tjänst före Korea-knget Icke 
kunna fritagas från ansvar. Det anses vara allmänt känt att 
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s~andarden h<;>s o~lnq~a~ionstruppern~ i , Janan. l~ad e fa r} · 
t~ll en beklagligt lag mva och att Tokw hade bhv1t e tt an 1

: 
nkanskt Capua. 1e. 

Konnnittei1 rekommenderar först och främst discii)lin 
återställande. Den påyrkar att inskränkningarna i de 111~~:s 
t.~ra chefen~as befogenhete.r m ås toe mi1;skas och att mil ilärb~: 
falets preshge och auktontet maste aterställas . 
. ~alls fra!nh ålle1~ alt p~tryckn~~1gar från ~llmänhet och Po

l~~Iker van t krafbgarc o 1 U~A an .anno:stades . . Ehmu DSA. 
fort en hel rad framgangsnka kng, mastc dock de n u na 
republiken betecknas som den på gott och ont m csl omjf

1 

täriska av dc stora nationerna. t-

Mc~.lan i dc flesta curopci~ka l~ndcr officersyrke l varit 
c!t hog·t· aktat y:·ke, har d~l 1cke 1 USA ku!ma åtnj uta en 
sadan fordeL Fransett ett fatal trofasta officerssläkter hade 
det inte varit möjligt att utnyttja de bästa och m est in
telligenta tillgångarna. Dessa hade satt sina söner i affärs
verksamhet eller i andra civila yrken. Flottan hade bättre 
anseende än armen, men även den hade en låg ställnina. 

Brittiska officerare, som ntsätlas för offentlig kt~itik 
skyddas av krigsmaktens representanter i parlame~1tct un: 
der del att deras amerikanska kollegor elisamma måste u tslå 
senatskommitteers korsförhör. 

Man kan inte komma ifrån problemet och det m åste lö
sas - i modern and a. Ingenting är vunnit med alt enbart 
klaga och anställa för den moderna tiden ofördelaktiga jäm-
förelser med förhållari.dena för femtio år sedan. ' 
. lVIi~itärbefä]ct kan inte för alt upprätthålla krigslyd naden 
t~l~gr1pa med~l, som icke äro lagligen nl.edgivna. Om dc po
lttlskt ansvanga »play to the gallery>>, återstår e1idast för 
försvarsgrenscheferna att ge dem den tydligast möjliga var
ning för följderna. Vanligtvis inse de pol\tiska ledat~n a, att 
de håra ett tungt ansvar för dc försvarsgrenar dc för eträda 
och a l t de kunna göra oberäknelig skad·a ; om dc försöka 
vinna en billig popularit et bland d'em som icke inse faran. 
Det k an vi.sa. si~ vara lika ödesdigert att uppluckra krigs· 
m~k~.eJ~s cltSCiplm som att låta dess utrustning och vapen 
bh foraldracle eller alt försumma dess utbildning. 

En svensk läsare gör reflexionen, att det måste vn ra ett 
hälsotecken och en styrka hos den västliga världen att svag· 
heterna i dess rustning kunna diskuteras öppet och u tan 
sidoblickar åt en lättpåverkad allmänhet, som dod: i alla 
fall hlir den som förr eller senare med liv och blod får ]Je· 
tala olillräcldig krigslydnad, utrustning eller övning. 
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Ett par synpunkter på korrekturläsning m. m. 

Av Kommendörkapten PEDRO AHLMARK. 

Närm ast med anledning av l~.apte1~ Y1~gv~ .. R?llofs läsvärda 
rtikel i januarinumret av 11dsknft 1 S] ovase1~.dct. skulle 

~ g vilja anföra vissa synpunkter på korrekturlasmng. In
J~n jag går närmare in på del ansvar, som åvilar ~örfat~~
~·en härvidlag, vi1l jag f~·amhålla, att d;t tyvarr. Icke for 
närvarande är samma hoga .st.~ndard pa tryclzer.Ie~·n~1 och 
deras personal, som det va.r . for ett par cl~~cnmct sedan. 
Svårigheten att erhålla kvallftccrade saltar~ ar ett pro~.lem, 
som tryckeriema har att brottas med, ocll de~~ alln;ann~ 
förslappningstendens överhuvudtage.t, s.?m des~varr~ .rader ,l 
vårt land, har även satt sina spår 1 bocker, l1dsknflcr ocn 
icke minst tidningspr.essen. Det går väl knappast en dag 
titan att man frapperas av dc otaliga tryckfel och om.~zast
nin gar, som förekommer i tidningarna, .. ocl.l några ursak~cr 
om Trvckfelsnissc letar man numera forgaves efter. Slull
naden "mellan svensk och t. ex. engelsk press härvidlag är 
enorm. Ett tryckfel i Times skulle vara n~nnas~ ehockerm;de. 
· Vad är då alt göra? Jo författarna till arhklan_l.a nws.~e 
se till alt det material, som. lämnas i sättarnas hander ar 
korrekt. Manuskript, avdrag och .korreldur m~.ste <;>msorgs
fullt läsas och rättas. Det räcker mle med alt lasa s1sta kor
rektur et en eller två gå n ger. Personligen har j ag råka t ~l t 
för den malören, alt efter det jag läst sista korrekturet hll 
en artikel i Tidskrift i Sjöväsendet fyra gånger, omedelbart 
upptäcka ett korrekturfel, när tidskriften kom i min band. 
Sådant är fatalt och det får faktiskt inte förekomma. 

Kariske är det olyckliga omständigheter, s.om förorsakat 
de korrekturfel som återfinnas här och var 1 senaste num
ret av tidskriftdn. Men olyckligt är det under alla förh ållan
den och hur det är å lerfaller det tyvärr alltid på förfalt.:;tren 
cnn det in te alltigenom är korrekt. En skugga faller aven 
över själva tidskriften härvidlag, vilket är det .mest. bckl.a
gansvärda. Jaa har alllid med största intresse last T1cls.knft 
i Sj öväsendet""alltsedan år 191-± och jag m åste i r~:llvJ~.an~ 
11amn erkänna att korrekturfelen voro sällsyntare fotT an J 
11ådens år 1954. 
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Geno1~1 att _jag omedelbart h itlade ett korrekturfel · 
d~rru~nken hU »Årsberättelse i Sjökrigskonst ocl · .. l~ ~111· 
I~Istona 1953».' tog _jag mig det orådet före att an\~~~~~~~lgs, 
1-.orrekturfe~ Jag hittade under genomJäsandel av . a d.e 

num~·ets a.~·hklar och recensioner. För överskådl i gheti1~~~~\~~" 1• 
har Jag har nedan satt upp dem. · · 'll]J 

Sida 2 rad 5 uppifrån 
9 nedifrån » 6 » 

» 13 » 

» 27 » 
» 28 >> 
» 31 » 

» 31 » 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

36 
36 

-14 
4-! 

-!6 

48 
-!8 
50 
52 

52 

52 

5-J 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

>> 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

19 » 

-1 uppifrån 
2 nedifrån 

18 uppifrån 

6 nedifrån 

19 uppifrån 
18 nedifrån 

5 uppifrån 
5 nedifrån 

14 » 

15 uppifrån 

H » 
21 nedifrån 
21 uppifrån 
14 » 

20 » 

20 » 

H » 

står »störra» skall vara »stöne» 

» »parragerarfartyg» skall va;. 
»passagerarfartyg». a 

» »~jögnåg» skall vara »sj ö-
gang». 

» »öbr» skall vara »bör» 
» »däg_ga» skall vara »lägga» . 
» »or~p.nalarbeteb> skall va ra 

» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

»ol'lgma l arbetet». 

»parente» skall vara »paren
tes». 

»ala» skall vara »alla». 
»sifferbetclmingar» skall va
ra :>sifferbeteckningar». 
»minst» skall vara »mi nst a» . 
»persona» skall vara »perso
nal». 
»föräggningsutrymmen» skall 
va:,a .. »fÖI~läggningsutrymmen». 
»foraggnmg» skall vara »för
läggning». 
» 1.» skall vara » 1.» 
»varföro» skall vara »varfö r». 
»tillmäts» skall vara till må ts>> . 
»intelligentsidan» skall vara 
»intelligentsian>>. 
»materielförsädminl2» sk all 
vara »materielförstä'rkn ing» . 
»knappas>> skall vara »kn ap
past». 
»utstrckning» skall vara »ut
sträckning». 

En sk~:ämn~~~~de bild:. J a~ vill samtidigt framh å lla a tt jag 
endast last mt1klarna ratt Igenom och satt eill.- . .o l- ··. J·.,o 
J ·tt t . f I D .. c • -..1a -.a n a 1 "'"' 
11 a elt e . et kan tankas att n ågot undgått mig. 
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förkortn ingar. 

förk or tningar i en artikel anser jag vara av ondo oin det 
'cl{e rör sig om vedertagna förkortn ingar, som var och en 
känn er till och som äro i överensstämmelse med Svenska 
j\kademiens Ordlista över Svenska Språket. 

Den militära nomenklaturen förändrades helt plötsligt 
under början av 40-talet i det att förkortningar dels ökade 
i antal och dels skrevs annorlunda än vad son1 :l_terfinncs 
i ovannämnda ordlista. Punkler efter och inuti förkortningar 
ströks helt enkelt och har numera annammats av hela för
svarsväsendeL Enligt ordlislan skall sålunda »Bland annat» 
förkortas bl. a. och icke bl a, dyl ik förkortas dyl. och icke 
dyl och så vidare. Skriver man t. ex. dyl div förb ev ser 
red s up ung (såsom förkortningar av dylik, diverse, förbin
delse, eventuellt, serie, redaktion, supinum och ungefär), så 
försv årar man för den läsande allmänheten iställ et för att 
underlätta och del uppstår ordförväxlingar, vilka är full
ständigt onödiga om man håller sig till vad ordlistan säger 
härvidl ag. Sätt punkt efter förkortningen där punkten skall 
vara och markerar att det är en förkortning. 

Likaså anser jag att militära förkortningar i största möj
liga m ån bör undvikas i artiklar. D et hehövee t. ex. inte 
skrivas CM när chefen för marinen avses. Hu ru många ulan
för det militära vet vad det betyder. Vi hajar själva till när 
vi s tälls inför armens order där det vimlar av för sjöoffi
ceren h elt främmande förkortningar. Skriv ut chefen för 
marinen. D:et ser för det första trevligare ut och kostar 
ingenting. Vi har alla tid, både att skriva och läsa och sälta
ren hinner också med. 

I sam band härmed måste man komma ihåg alt skilja på 
ordet »material» och ordet »materiel». Det förra betvder 
stoff, råämne och det senare yttre hjälpmedel, redskap," till
behör. Det syndas ofta emot detta . 

lnterpun ktering. 

. Tyvärr råder det kaos på interpunk teringens område och 
1 de fl esta fall torde man nog få lägga skulden härpå på 
Pressen. Den far i de flesta fall vilt fram med det svenska 
~Pråk et. D:et har tyvärr också smittat av sig så pass, att 
aven d en svenska litteraturen överflödar av brott mot de 
enklas te reglerna härvidlag. I fö rsta hand syndas mot kom-
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materingsr eglcrna. Meningarna är oftast för långa och aJ
4 går mer eller mindre i e tt. Relativsatser och attsat se r· sär 

skiljas sällan eller endast då och då i en mening. Att f.'
n.ågon r eda i_ förh~ll~n~lena l~är~ridlag ~y~es cmell~rtid ogö

1
:: 

hgt. _\'år· ex1s ten twhshska helsalder hllater tydl1gen ingen 
ordmng . 

.Tag tillåte r mig i alla fall att dra fram ett exempel, l ika. 
ledes ur d e t senaste numret av Tidskrift i Sjöväscnd et. P·\ 
sidan 51 står följande m en ing i mitten på andra stycket nc ct': 
ifrån. »Icke kommunistisk a officerare - L o. m. i läol'e 
befattningarna övertogs av nyutbildade kommunistiska ~f
ficerarc och dc högre befattningarna av sådana landsmän 
som under många år uppehållit sig i Sovj e tun ionen och där 
tj änstgjort som officerare, en del rent sovjetryska offi ce rare 
inträdde nu också i högre befattningar i satellitsta ternas 
krigsmakter.» Meningen är tung och otydlig. Det för ekom
mer ett tankstreck, men man saknar det andr a. Det borde 
ha stått mellan »befattningarn a» och »Övertogs ». Ett k om
matecken saknas mellan »landsmän» och »som ». Efter » - 
tjäns tgjort som officerare>> bord e h a s tå tt punkt och d tc r 
detta ny mening börjande med »En del rent sovjet ryska-
- - krigsmakter». 

Slutord. 

Det är förvisso icke allom givet alt kunna skriva en form
fulländad svenska. Vårt språk har emellertid oanade m öj
ligheter, det bär bl. a. V crner von Heidenstam och Frans G. 
Bengtson vittne om, även om de så helt olika har tolka t 
det svenska språket. Den förflackning och dekadens, som 
råder inom litteraturen i vår tid är en kuslig företeels e. Var 
och en kan dock genom att söka skriva bästa möjliga svens
ka, lämna sitt bidrag till att motverka dekadensen på de tta 
område. 

Redaktionen riktade som efterskrift till kapten R ollofs 
artikel en vädjan till den unga generationen att fatta pc!l~ 
nan. Mina rader är i första hand riktade till just dessa yng
re inom vårt vapen och som ett litet komplement till »Tips 
för artikelskribenter». 
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l d f o utla" ndska mariner rv1edde an en ran 

Meddelanden från Marinens pressd etalj . 

England. 

Helikoptrar i den britt iska ubåtsjakten. 

en första flottiljen antiubåtshelikoptrar, upprättad _av the Royal ~a: 

D A" , s tation i G osport, fiög nyligen till Eglington r norra Irl and fo r 

val d~;tao·a i speci ell a ubåts ja ktövningar. Helikoptrarna, ä r av tillverk

att \Ve:tland-Sikorsky s 55, liknande dem som tjänstgör i Malaya. 

Dlllg t b ot · n ebä"' den A r vändandet av h elikoptrar som konvojskydd mo u a a r m 1 

.. 

1 

1· . r··· -d len att de k an operera från små plattformar, uppbyggda vasen t rga or e. ' o . _, 

o handelsfartygens däck. En intim kontakt har hall rts med den ar:rer ,. 

pa 1 flotta n vid utvecklingen av denna nya försvarsform. For nagoll 

kans ca l ... d . USA att bland de nya instrumenten för ubåtsjakt tid sedan avs OJa es 1 

även märks en. hydrofonboj, som sänks n er i vattnet från en h elikopter 

som svävar 5 a 6 meter över vattenytan. . ,.. . . 

Den tillämpade utbildningen av alla brittiska hel!kopterbe:attnmgar 

utföres vid 705: te flottiljen i Gosport. Alla piloter som. genomgar de sex 

veckornas ubåtsjaktutbildning har tidigare lång erfarenhet med ~n ge

nomsnittlig fly gtid av 1.500 tim:mar. Kursen är upplagd så att :o trmma_r 

ägnas åt helikopterfl ygning, först i de små USA-byggda tramng~maskr

nerna Hiller HTE 2 och senare i Westland-Sikorsky S 51, me~ vrlka e;r 

del brittiska hangarfartyg är utrustade. Bes'ättningen genomgar_ en tva

veckorskurs i kartläsning och att m anövrera hydrofonbojens vmsch. 

För närvarande placeras alla tränad e besättningar på fartyg eller del

tager i s k stationsflygningar, i vilka vanligtvis. två helikoptrar, två be-

al · .o , De</sa grupper utfor sättnin oar och en liten grupp markperson mgar. ~ . 

Sjörädd~rinas- och förbindeYsetjänst. En de·l av de utbildade besättnmgar-

na skickas" till Malaya eller får fortsatt träning i ubåtsjakt. .. 

Det väntas att s 51 eventuellt kommer att bytas u t mot den o s torre 

S 55, eftersom den förstnämn da maskinen endast orkar lyfta tva man 

Ur havet medan den större kan lyfta åtta. 

Erfarna piloter betonar att en helikopterbesättning bör ~estå av unga 
n ·· · t bö · acceptera pr loter· som. an-lan m ed toppkondition och att nL<'ln m e I ' 

ses vara för gamla eller ej fullt kapabla att flyga ett snabbt. ko.nven

tione~lt flygpl an. Att föra en heHkopter fordrar nä11111igen stor skrckl!ghet. 

(Admiraltys News Summery, jan. 1954.) 
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Home Fl eets vårkryssning 1954. 

Vanguard detache·rade,EI och avgick i förväg till Gibraltar för att doc){ 
Den 5 februari lämnade Eagle och hennes eskorterande jagare PortJa:s· 
sedan hangar fartygets flygdiviEiioner ett par dagar tidigare ombasera d 
till henne från en av flottans flygstationer. Efter ankomsten Ull Gibr~l~ 
tar blev det en månads koncentrerad stridsutbildning och sedan delto 
fartygen i en operativ övning tillE'ammans. med enheter ur Medelhav: 
flottan samt ur Home Fleet Training Squardron, Implacable och l nd efatj. 
gable. Ur Home Fleet deltog också kryssaren Superb , den snabba lltin. 

läggaren Apollo samt ett antal jagare och fregatter. 

(Marine News , jan . 1954.) 

Det bri t ti s ka f lottprog rammet oc h d et nuvarande fartygsbestånd et. 

Under budgetåret 1954/55 avses hangarfartygen Ark Royal, Albion och 
Bulwark att färdigställas'. Vidare är ett par av de nya fregatt e-rna och 
över 100 kust- och Elkärgårdsminsvepare ingående i flottprogrammet k lara 
Yid budgetårets slut. Vid samma tidpunkt är ombyggnaden av tio jagare 
till fregatter genomförd. 

Ubåtarnas rnodernisering genomföre-s programenligt. 
Fyra olika typer fregatter är under byggnad på de engelska Yarven. 

Typerna renodlas för följande specialuppgifter: Jaktstridsledning (Salis
bury och Chiches ter), luftvärn (Leopard, Lynx, Puma), ubåtsjakt (Sca. rbo· 
rough, Torquay, vVhiteby och ytterligare nio vilkas namn icke är kä nda), 
en andra ubåtsjaktstyp , (Hardy, Keppe.l, Murray, Pellew, Dundas, Craf· 
ton, Blackwood och ytterligare fem vilkas namn icke är kända.). H ardy
typellJ utrustas med en ny sorts mycket avance•rade turbine·r. Däremot sy
nes engelsmännen ha släppt projektet å gas~urbinins.tallat.ioner i fr·ega.t· 
ten Notham, som nu ligger övergiven i Chatham. 

(Flottes de Combat samt Marine News, dec. 1953.) 
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R ~ 
stade fartyg m m. ...--- Rustade för l 

Aktiva Reserv eller övnings' och 
Typ 

flottan experiment' översyn 

ändamål --- l 
slagskepp Vanguard K. Georg V 

l 
D. of York 
An son 

l l 
How e 

Flotthangarfartyg Eagle Illustrions Indomitable 

Indefatigable Vietarians 
Implacable 

Lätta hangarfartyg Glory Triumph Centaur 

\'Varrior Ocean 
Theseus 

Kryssare lO l 15 

Daringjagare 6 2 

Övr. jagare 20 3 69 

Fregatter 33 21 115 

Snabba min utläggare l 2 

Ubåtar 37 20 

Utsj öminsvepare 23 3 38 
Kustminsvepare 6 5 56 
skärgårdsminsvepare 9 3 52 

Italien. 

Enl igt ett särskilt program skall italienska varv bygga 8 st 760-tons 
korvetter, 3 avses för den italienslika flottan, 3 för den holländska och 
slutligen 2 för den danska flotta11. 

De italienska varven har också fått en order från Venuzueia på tre 
iaga.re. 

Deplacement : 1.150 ton. 
Bestyckning : 4~12 cm, 4~40 mm. 8~20 mm, 3~53 cm TT. 
F'a. r t: 32 knop . 

(Marine News, mars 1954.) 

Frankrike. 

F'ransmännen fortsätter byggandet av nätläggare och sjösatte. två styc
ken i december förra å ret. 

18 
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De franslim snabba fregatterna av E-typen sammansätts på varv 

relativt stora sektioner. Den intressanta typen har ett deplacen1 
811 a~ 

· ent 
1.3.00 ton (1.700> ton fullt rustad) och ett maskineri på 20 000 hkr o D~ 

tyget en fart av 27 knop•. . , er far. 

Bestyckning: 6-57 mm kan (Bofors) och en omfattande ubåts jakt 

rustning. E 5 sjösattes den 12 fe bruari; systerfartygen E s och E Ut. 

väntaSI bH sjösatta under året. 11 

(Marine News, december 1953.) 

Amerikas Förent a Stater. 

Tre jagare har beställts f rån Quincy-varvet tilJ en kontrakterad kost. 

nad av $ 53.022.000. 

Beställning på det tredje hangarfartyget av Forrestaltyp på 60.000 ton 

har lagts ut tilJ Newport News Ship Building and Drydock Company. 

Kostnaden för jättefartyget uppges tiii $ 117.750.000 . 

utte ratu r 

J. L'Herminier, »C ASABIANCA », ( F rederick 

Muller Ltd, London). 

Ubåtstjänsten h c.1· a!ltsedr.n ubåtsvapnets tiilkomst inEl)irerat många 

törfa ttare. De båda världskrigen ha Jämnat rikt sto.ff tilJ »thrillers» i 

ubåtsgenren.. Kvantitativt torde elen tyska produktion en hålla första pla

ceringen; pä andra plats kommer de enge·lskspråkign berättelE13ma. Or

sakerna härtill äro flera. En av dem är s jälyfallet ubåtsvapnets första

plansroll i den tyska sjökrigsföringen. uncle!" de båda värld skrigen. 

För elen, som under årens lopp har läst åtskilJiga volymer av detta 

slag ligger en reflektion nära till hands, den nämiigen, att stoffet från 

ubåtst jänsten gör sådana berättelser väl ~\gnade som demonstJ·ationsma

terial för nationella stilarter. De skildrade upp! evelEierna äro ofta spän

na.nde, det ena farofyllda momentet avlöser det andra; men samma sak 

äterges på olika sätt alltefter berättar·ens kynne·. De tyska böckerna präg

las av hurtfriskhet, gåpå-mentalitet och hurrarop; de brittiEika äro mera 

lågmälta , m.era »matter of fact»; men kanske just därför mången gång 

mera sympatiska. Fransk ubåtskrigföring har hittills ej varit särskilt rikt 

dokument erad i bokform; till sam,! ingen av ubåtslittera tur från det andra 

världskriget har emellertid nu adderats en fransk bok, be·rättelsen om 

ubäten Casabiancas operationer under den tid som. närmast följde pä 

Tonlons besättande· av tYE'karn.a i april 1942. 

Boken ha!" en utpräg·Jat personlig stil och eftersom författaren-ubåts

chefen är fransman finna vi här en berättelse »på franskt sätt», där 

känslor och stämningar lämnas utrymme och gör a a rbetet till ett l e

vande och mänskligt dokument. 

Amira l Darlan hade på våren 1942 beordrat franska flottan att förbe

reda förstörin g av de egna fartygen fät· att de ej skulle falla i tyskarnas 

hand . När tyskarna överraskande besatte Tonlon i april kon'L denna plan 

ej till utförande så som avsett var. Casabianca's besättning haäe emeller

tid gjort sina E'peciella förber edelser, och när den första, varningen. kom 

Var man beredd och kunde kasta less utan att förlora en, minut. Trots 

bomstängsel. nätspärrar, flygbomber och magnGtminor kont ubåten hel

Skin.nad iväg och satte kurs på Alger. Från denna bas utgick sedan de 

fo rtsat ta operationenw, vilka i huvudElak bestod av ilandsättning av 

agenter och vapen på de,t av tyskar och italienare besatta Korsika till 

hjälp för mot.st.ånclsrörelsen på denna i\ Be-rättelsen om dessa företag 

~~Uder både ~pännande och instruktiv läsning. Höjdpunkten på de-nna 

t -OckadbrytningsverkEamhet blev landsättningen av franska commando

ruPPer på kajen i Ajaccio vid tidpunkten för Italiens kapitulation mitt 
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för näsan på 20.000 man tyska trupper, som då befa.nn sig på ön . Kor 
blev det första franska cl epartem.ent, som rensacles frå n fiender . Och Stka. 
ön kommit i allierad hand blev den en av utgångsipunktema fö r de Har 

fatt. 
satta landstigningsoperationerna mot moderlandet. 

Boken ont Casabianca är en bra bok; men elen är inte fullkomJio· ]'·· 
fattarens sti l är ibland långtradig med många upprepningar ; O(''~.., . Ölor. 

.. tt · f " f · er. sa nmgen ran ranska. till engelska har inte resulterat i en genolll o·.'t 

de 1ättflytancle komposition. Men boken har ändå sitt intresse inte 1~1:~~
ur den synpunkten att elen visar vad som kan gör as även i tillsyne-s 0111öl 

liga situationer, blott viljan finnes; defaitism andas boken om Cas·tJJ ia J-

minst av allt. 
. · · nca 

H. E. 

» MY RINGSIOE SEAT I N M O SCO W » av förre 

ungerske finansministern D r N i eholas N y aradi, 

297 sidor, New York 1952. 

Dr Nyaracli är en intelligent och lättläst skri bent, som uneler 7 må· 

naclers förhandlingar i Moskva 1947 h ade goda möjligh eter till inp;ående 
observationler beträffande mvjetiska förhållanden. Han kom diir vid i 

kontakt med högtstående ryslm ämbetsmän och tecknar deras kar;1k tärer 
med stor uppriktighet såsom dessa kontmo till synes såväl uneler för· 
handlingarnas gång som »utom, tjänsten». Hans stil är personlig och 

färgad av egna och Ungerns bittra upplevelser und er och e.fter kr iget. 
Han har sett sitt land sovjetiseras och utarmas och är personli?:en ur 

stånd att kompromissa n"ted sin uppfattning beträffande kommunif mens 

ansvar härvidla g., Efter återkomsten till Ungern efter förhan.dl in p;arna i 
Moskva fö r sökt e Nyaracli i det längsta h å lla emot bolscheviseringen av 

Ungern men tvingades så småningom, ge tappt och lämnade därvi d sitt 

land och tog sin tillflykt till USA. 
För el en som med en sakkunnig finansmans ögon vill följa en sovjeti· 

seringsprocess i dess\ olika utvecklingsstadier har boken mycket att giva. 

Den ger full inblick i de hänsynslösa metod er, som därvid tillämpas . 
Nyaradi skildrar hur allt i Sovjet är unelerordnat kravet på upp rust· 

ning och hur levnadsstandarelen i detta land och cles:•s satelliter hålles 

eller pressas ner till förmån härför. Enligt Nyaradi var det en das t de 

amerikanska restriktionerna mot export av strategiskt viktig materiel till 
Sovjet, som. h ar förhindrat, att detta land hittills uppnått för en };:rigs· 
öppnin.g erforderiig potential. Nyaracli vände1· s ig bestäm,t (sid 2111 111°t 

Gunnar Myrdals uppfattning, att man genom ökad handel med so v.iet· 

blocket kan uppnå vänsk apliga politiska förbindelser. Enliot N vara cli ör 

det omöjligt, när det gäller Ryssland , a1tt skilja på varor,"' son~ ha 1nili· 
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.. . eiler icke militärt värde' Allt utan undantag utnO'ttjas i Sovjet för 
talt ·no·sändamå l. »Detta gäller även sådant som trä och glasl on• där
rus~Jlla:ses att inra m a porträtt av Stalin att upphängas i militära ba-

11181. r för att därm ed höja sovjetsolelaternas moral.» I detta samman-
~~ . . . . . 

1 o· fä ller Nya racl1 bittra ord om SKF, som vm 1Jngern enligt N . leve· 
]la.ll" 

·a.t oumbärliga kuliager till Sovjet. 
re~yaracli utta lar sig även med stor, k anEGte a ll tför stor säkerhet om 

·et s flotta (sid 225) som han inte ger mycket för utom. vad beträffar 
sovJ .• , .. . 
båtsflottan. Han anser t o m, att en sådan SJomakt mm Greklanels 

ukulle h aft stora möjligheter vid en kraftncätning med Sovjetflottan1. 
5 

Bolcen. är trots det blodiga allvar, EIOm ligger bakom, skriven i en myc
ket ledi g stil och m\ången gång med bister hum.or. Det ironiska kom
mer ofta fram såsom v id beskrivningen av revolutionärernas utomorclent

]igt påkostade fest uneler h errskapet Molotovs värdskap i Spiridonovka

palatEI3t t ill åminn else av revolutionens 30-årsdag men någon gång även 
av upprilctig UJlpskattning, såsom då författarens hustru efte1· många 
]lindra nde om och men blir verkligt skickligt omhändertagen pil ett s juk
llus fö r en akut operation . Härvid lyser författarens personJig·a tack-

samhet igenom. 
Genom h ela boken skymtar romantiken s bläa vinge. Det börjar med 

en misstänkt m ån gordighet vis a vis elen kvinnliga sekreteraren och snart 
anar man elen varma böjelse för sagda person som uppstått hos för

fattar en under härför uppenbarligen ganska preclistinerande förhå llan

den i Moskva och som resulterar i giftermål, som bl a medför att den 
kvinnliga sekreteraren behåller sin befa ttnin g men mister lönen för den
samma. Detta r omantiska inslag i boken gör elen icke mindre läsvär<L 

H. U. 





Rättelse till mars-häftet. 

Genom ett förbiseende erhöll o de i marshäftet pub l icc

rade fotografierna av japanska ubåtar ingen text. Följande 

kompletterande text kan inklistras i häftet: 

Sid. 168: Japanska flottubåten I 16. Depl. 2557 /3564. 

» 169: Japanska flygplanbärande ubåten 56. Depl. 2609/3688. 

> 170: Japanska hangarubå ten I 400. De p l. 5223/6560. 




