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Meddelande från Kungl. Orlogsmannasällskapet nr. 4/54

Orc:linarie sammanträde onsdagen den 7 april 1954.
1. Valdes till för edragande i vetenskaps grenen Navigation
och sjöfart fö r år 1954 ledamoten S. Ljungberg med ledamoten Bong som. suppleant.
2. Valdes till Beredning sutskott för arbetsåret 1954-1955
ledamötern a Nordling, Molander och Th. Lindgren med ledamöterna Segreii, Edenberg och Eng som suppleante r.
3. Valdes till Sällskapets sekreterare fr o m 1 augusti
1954 ledamoten Forsberg.
4. Beslöts att till redaktione n för Försvarsvä sendets rulla
och Statslcalen dern ingå med begäran att Sällskapets svenska
heders-, arbetande och korrespond erande ledamöter redovisas i n ämnd rulla och kalender under gemensam rubrik
i invalsordni ng enligt Sällskapets löpande matrikel. I förekommand e fall utsättes (H) eft er heders- och (K) efter korrespond erande ledamöter. Sanuna princip skall gälla för utländska h eders- och korrespond erande ledamöter. I statskalendern angives därjämte året för inval i Sällskapet.
5. Beslöts att på särskilda villkor och i begränsad uts ~rä ckning tillmötesgå från statens sjöhistoris ka nämnd
g)ord fr amställnin g om lån av vissa Sällskapet tillhöriga
teckningar och originalski sser.
6. Föredrog ledamoten Fagerström inträdesan förande,
»Några synpunkte r på patronhyls tillverknin g».
7. F öredrog ledamoten Uggla årsberättel se i vetenskaps grenen Navigation och sjöfart.
Karlskrona den 7 april 1954.

O. LUNDBLA D.
sekreterare.
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d byrådire ktören Esping i den svenska telestyrclse1~ som
Jll.~förande och med uppgift a tt.. s?ka åstadko mmn. e~1 mlcr01 f onell televisio nsstand ard. Hangen om skulle d et
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intressen a, då var och en var ovc~tyg ac1 on~ m c c egna
svstcmet v ar häst. Sindieg ruppen gJorde on~fa.ltandc resor,
,;arundcr olika länders system studerad es. Dar·eftc~ forts::tte
diskussio nerna inom gruppen , ulan att. ma.n egentlig en gjoorde nå gra framsteg . Under sta.nd~.rcllser~ngsa~betets ~ang
ökad e antalet televisio nssystem 1 stallet for tvartom , sa att
nu föl jande syslem använda s: .
L105-linj ersystem et, engcl?kt ,
525»
, amenka nskt,
625»
, kontine ntaleuro peiskt,
819»
, franskt,
450»
, äldre franskt.
De långvar iga internat~o_nella di_sk~~ssion cn~a om olika, syslem h ar fördröjt t elevisiO nens mforan_ de ~ Et~ropa. Som
förut nämnts vågade ingen bestämm a s 1 ~ for VIsst system,
innan det blev alldeles säker t, att man Icke senare skulle
behöva lämna det, v arigeno m anskaff ade mottaga re sl~.u~lc
bli obrukb ara med stora ekonom iska förluste r som fol]d.
V_id en europei sk konfere ns 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 föruts ättninga rna for telcvlslO nens införan de i Sverige nu k an anses klarlagd a.
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Avgiven av ledamoten P. G. LIN DG REN.

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

Kap. V.
Kort redogöre lse för televisio nen jämte några synpu nkter
med anlednin g av f rågan om dess införand e i Sverige.

Historik .
Redan i början av 1900-tal et skapade s dc grundlä ggande
ideerna för televisio n. Dc. kunde emeller tid ej omsätta s i
praktisk a resultat , då erforder lig teletekn isk materie l härför ännu icke utveckla ts. Bl a gällde det problem et atl kunna uppteck na och överför a bilderna tillräckl igt snablJl för
att de skulle bli »rörliga », d v s minst 16 bilder pe r sekund eller samma minsta antal, som fordras för goda biografbild er. De tekniska förutsät tningarn a för televisio n uppstodo först i och med elektron rörtekni kens utveckli ng under
och eft er första världskr igeL På 1930-'tal et framkom m a television ssystem både i A'merik a, England , Frankri ke och
Tysklan d. Den första egentlig a reguljär a t elevisio nsverksamhete n öppnade s av engelsm ännen år 1936 med ett sy·
stem, som använde s än i dag. Under andra världsk riget låg
försöks verksam heten i stort sett nere, ehuru erfarenh eterna
om televisio nen kom radartek niken tillgodo und er k riget.
Radarte kniken i sin tur förde televisio nen vidare. Engl and
fasthöll vid sitt förkrigs system, då mycket pengar invcste·
rats häri, men i Amerik a, Frankri ke, HoUand och Tyskland
komma nya televisio nssystem f ram.
De nya system, som u tarbetad es under krigets isolering,
passade emellertid inte ihop, vilket var en nackdel, då te·
levision sprogra mmen uppenb arligen skulle bli så k os ts~_tw
ma, att man måste utnyttja varandr as program . Föru tsatt·
ningen härför ansågs vara, att samma tel evisions system an-

·
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Bildkval itet.
Televisi onsbilde ns kvalitet är dir ekt beroend e 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 tillverk a 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
1·
d.er --:- ett ras_~,er. Ju ~1ögre hil?kvalitet oc}1 ju m~r a
nk b1ld man onskar, 1 desto storre antal saclana hild elc 111 Jmåste bilden uppdelas. Rastret i en ldiche anges m ed an~nt
ränder eller linjer per cm bredd eller höjd hos bi lde n aj
bild 11.
' s~
På motsvarande sätt hygges televisionsbilden upp. lJe
uppdelas vid sändningen i ett stort antal punkter, s k bil{!:
element, och varje elements läge på bildytan jämte des
svärtning anges på elektrisk väg. Bilden »avsökes» i
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 radiofrekvent a signa.
ler. Dessa tas i sin tur emot och omvandlas i televisi onsmot.
tagaren, på vars sl'-ärm hildelem-e nten 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 underk a nt. An.
talet rader med bildelement från överkant till un de 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 bli 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 otta gare,
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 kämp a 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 b oktryå
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 bild en från
en 16 "mm biograffilm. D'etta system ger den bästa bil~l~il
men är dyrast samt medför de största svårighetern a bac c
vid framställning, överföring och återgivning i mottagarel;:
Det engelska systemet (405-linjer) är billigast och en kl 35 .,
Bilderna äro även goda, men man kan ganska tvd ligt :n11
skilja linjerna i bilden. Engelsmännen anse att åskö dale
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Bild 11.
Bilden avser a tt visa, huru detaljerna framträda allt bättre med ökat
linjetal i bilden . De fyra bilderna av tel evisionsmottagaren äro tryck·
ta m ed 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 kontmente n ha emellertid kom p r .ta
01
s_at_ mellan de fransk_a ~ch .~n&elska systemen och valt 6i~
l~~1J ersy~temet med 2;:> b1ldvaxlm gar per selnmd. Ant al öv ~
f orda bildelemen t per sekund är för
et.

405-linjers ystemet
525»
G25»
810»

c :a
»
»
»

4.300.000
6.000.000
8.800.000
15.000.000.

Färgtelevis ion.
Unc~er___ diskussioner~1a om vilket televisions system, som
skall mforas, har det Icke blott gällt bildåtergiv ningen i vitt
o_~h svar~ ~amt kosln~dsfaklorn och utrymmesb ehovet inolll
for t:levlSlone n upp~:'llna fre!~vei~~band, ~l~an också _m öjlig.
hete1na att senare overga hU fargtelevisJ On har b limätts
stor betydelse. Färgtelevis ionsbilden erhålles p å liknande
sätt som ett flerfärgstry ck . En röd, en grön och en bH\ del~ild sammanstä llas till en färgbild i de rätta färgern a. Det
ar klart att en mottagare för färgtelevis ion blir avsevärt
n~era komplicera d och dyrare än en mottagare för »svartVItt», men de största svårighete rna ligga i det ökade hchoa: fr~kvensutrymme . Sändning av en fullständig delbi ld
1 v arJe farg skulle fordra tre gånger så stort utrymm e pa
frekvensba ndet som en svart-vit bild, men man m ås te av
utrymmess käl fordra, att färgtelevis ionssystern et ick e tar
större plats i etern än ett eventuell t redan infört svarl-vitt
system. Vidare blir färgtelevis ionsvrogra m mvcket dyra att
sända, varför endast en del av programmen ~ torde l~onuna
att sändas i färg. En televisions mottagare i allmän t hrul;
bör därför kunna taga emot både i svart-vitt och i f ä rg.
I USA lyckades man ganska snart efter televisione ns ge·
no~nbrolt -~v en skapa e tt system för färgtelev ision, som icke
k~·avde stone frekv ensutrymm e än svart-vitt och gav goda
b~.ld er. D ~ t.arb e tar i princip med en roterande glasskiva fr::nn;
for tel evisiOnska merans obj ektiv. Skivan är uppdelad i tvH
röda, två gröna och tv å blå sektorer med lika färger dia·
metralt motsatta. Vid glasskivan s rotation ser kameran ]JlO"
livet genom dessa olikfärgad e sektorer. Televisions m ou agil·
ren är försedd med en likadan roterande glasskiva, .sy n kr~
niserad med kamer ans. Mattagarsk ärmens bild är svar! -V1t,
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ger in tryck- av fätgbi ld i'lä:r dei1 bettaktas genom elen

~~~~~rand e färgskivan . Behove~ a-:. f~ekvensutrymme. hå~~es

·e dels gen om reducerat b1ldvaxlm gstal (antal bildvaxl~e: ar p er s:ekund ) opå d~lb ilder?a, dels geno,~n minskning ~v
]Il ralet element pa vaqe delbild. Sys temet ·har eJ?ellerttd
~~J,e sl agit igen om på grund av e1~ del nacl~de1_ar, vilka dels
1 nmanhäng a med att systemet ar mekam
sk t, dels - och
~~~ rnför allt - att mottagaren av olika skäl icke kan använ~:s fö r mottagn ing av vanliga ~v.art-vita program. D~t I~l.c
kilnisk a systemet medfö1: del$ svangheter m_~d sy?kroms~rmg
v de motorer, som dnva de roterande fargsluvor na 1 ka~1era och mottagare, dels hållfasthets J?roblem på g~·m!d av
det höga varvt alet ~1os de roteran_?e sk1vo~·na, VIlka 1 s_m tur
begränsar dessas dwmeter och darmed bildstorlek en 1 mottagaren .
.
.
Emellertid arbetas i Amerika - främst mom Radw
Corporation of AIJ.nerica (RCA) - sedm; länge på elt __el el~tro~
niskt fä r gtelevision ssystem, som. ocksoa medger a~t f~rgsand
ningarn a kunna tas_ in _i ~-var t-vitt pa ~-edan b~!mt~1ga mottagar e. F ör mottagmng 1 farg fordras daremot sars}nlda _mottagar e. För att frekvensu trymmet ~k_all kunna h~~llas mom
samm a ram som vid svart-vit televisiOn, arbetar aven detta
svstem m ed minskat antal bildelemen t per delhild, men fullgoda f ärgbilder erhållas dock. Regelbund na sändninga r med
detta system beräknas igångsoä ttas under år 1954. En mottagare för färgbilder har angivits kosta 800- 1.000 dollar, men
med lägre pris vid serietillver kning i _stor skala.
...
Färgtelevis ionens 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 avvaktand e mfor val
av televisionss ystem. Först då man kunde förutse, att det
ovan beskrivna RCA-syste met med stor sannolikhe t skulle
slå igenom, bestämde man sig slutgiltigt i de länder , son:1
expei-imen ter a t med 625-linj ersys temet.

1°

Preku en sf'rågan.
De f rekvensban d, som äro upplå tna för television, ligga
inom det u ltrakorta våglängdso mrådet. P å Atlantic Citykonferense n 1947 anvisades fyra frekvensba nd (band 1-4)
för ändamålet. Härav har h·and 2 huvudsakli gen kommit
att avses för ultrakort rundradio och band 1 och 3 för television. Band 4 ligger ungefär mellan våglängd_e rna __0,60,3 111, och att utnyttja detta för television har tills for ett
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)\1ed a nl elh?iJ?& h_ära~ tog den sve_nsl;.a t e l ~s~y r els en somren 1952 Imlwllv t1ll en europei sk tel e~ Iswnsk o nf e rei.~s
~1 1 stockh olm med uppgift att utarbeta en frekven splan for
1
vision och rundrad io p å ultrakor tvåg. Planen upptar
1 11{venser för 700 statione r i Europa och norra Afrika. D å
~
[le pra kt iskt använd bara uppl åtna fr ekv en sbanden endrast
de ka till 9 kanaler för 625-linj ersystem et - 405-linj ersy-:r~~net skulle l~.a givil _13 m en 8l~-li1~_jersyst~met en~last r5 till
det ick e ]att att 1 en framlid ford el ~ 100 statione
ett så li tet antal ka?1~ l er, ut~n att .? e stor~ varandr a . Planen upp tar 50 tel eviswns statwn er for Svenge m ed eff ekt er
på 100- 1 k Vl

tlir

Den ek on omiska j"akiorn .

Bild 12.
Bredband i g kryssante nn för televis ionssändn ing . En likna nd e an tenn
för te levision planeras för Stockholm s nya r undradios tation 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 tillsvida re endast a nvänt
sig av band l och 3 med den inskrän kning detta m edför.
Normal t är ultrako rtvågen_s räckvid d visserlig en begrä nsad,
men stundom kan den bh on ormalt stor. Televisi onssä nd·
ning från både England , Italien och Rysslan d h ar t ex u pp·
f~ngats på mottaga re i Sverige, varför stora störningsräcl;·
VI dd er kunna befa~as. Det finn s alltså a nl ednin g fruk ta att
frekven sutrymm et Icke konune r att räcka till för att fö rse
ländern a i E urop a med ett televisio nsnä t med god täck ning.

Äv en n är d e t gäller kostnad erna h a r tveksam h e l r å lt i
många l änder inför televisio nens införan de. Stora inv~ste
ringar krävas båd e för sändare och mottaga re. D e tt a galler
också den enskild e, då man m ås te räkna 1ned att e n hygglig televisio nsmotta gare ko_mm er att kosta 1.500- 1.700 ~'-1'.
Driftsk ostnad erna för tekmsk apparat ur och progran t bllva
även m yck e t stora. Man beräkna r att varj e d el av tel~v isions
verksam heten kostar 4- 5 gå nger så m yck e t som vanhg rundradio. Diet blir svårt att ordna goda program under till räddi g sändnin gstid för att tillfreds ställa allmi:i.nheten, som
helt n aturligt kräver valuta för d e stora pengar, smn lagts
ned p å mottaga re. Utländs ka edarenh eter visa, a tt det möler svårigh eter att börja blygsam t med end ast n ågra e~1kl a
billi ga program per vecka. Det anses d ä rför, att televisio nen för alt få en god sta rt måste börja sin reguljär a verksamhet i gan ska stor skala. I början blir utgifter na därför
myck et st~ra, m ed an inkoms terna stiga lå n gsamt, allt med
stort u nd ersk o lt som följd k a ns ke i m ånga å r.
F örh å ll an d et mellan tekni sk a kostnad er och program kostnad er beror på televisio nsnäte ts omfa ttning och program tid en. För 5 stora och 5 mindre sändars tationer t ex r äknar
JUan i E ngla nd med en program tid av c :a 2 . ~00 tim1~ar l? er
år. Tekni sk drift och program lid k os tar d ar un gefar hl~a
lllyck et, nämlige n nära 45 miljone r kronor för var~e1:a v1d
fullt utbygg t nät. D etta gör en program kostund pa 1 ~ne
deltal något över 20.000 kr pr limme. De teknisk a dnftskostn ad et~na tord e i vårt land bli större än de engelsk a, d å
lllan räkn ar m ed a tt 50 st sändars tationer erfordra s jämte ett
betydlig t mera omfa ttande trådnä t för distribu tion av pro-
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gram. K.oslnaderna för de seuare torde däremot bli m i11 d
or to t a Ilwstna d e rn a anses bh· av samma studekso rd .t· e,
var f'..
sC?m för England . I jämförelse här m ed kostar vår n 111 ~~~~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 progra m]· 0 1
' Sl, , ...
n ad av nära 4.000 kr per timme.
tele,
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ytgå
. ~led
v.~slO~l 1 ~ttlandet, framst Storbntanmen, skulle kostna dcr 1
la
.
for Svenges del kunna uppskattas till följande .
50
!.ekniska drift~kostnader vid fullt utbyggt nät mi nst
mllJoner kr per ar.
Programko~.tnader för n ågot kortare programtid och enklare program an d e 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 å r.
Hur mycket kommer då televisionslicense n att kosta i förhå}lande till den vanliga rundradiolicensen ? Den frågan är
svarare att besvara, då den beror på det antal licens er, som
tas ut. I England räknar man som slutsiffra med un o·efär
hälften så många televisionslicense r 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 t elevisionslicenser i slutskedet vilket ffö1· en
licensavgift på 75 kronor om året, om man fÖr verk~;m he
ten enbart är hänvi sad till licensinkomst er. Avgiften kan
~änkas o t ex genom försäljning av programtid fÖr reklamandamaL
.. Härtill konuner engångs- eller investeringskostn adern a för
sandare och mottagare. För ett televisionsnät med 50 sänd~r~talioner beräknas anläggningskostn aderna till 200--250
nnlJon~r kronor, vilket blir 200- 250 kr per licensinnehavar.c e!11Jgt ..~le an tai:{n a förutsättningarna . Man räk nar m ed
tamllgeu .Janm_a pnser och ett fåtal modeller på motta garna,
ehuru utveckllllgen går mot allt större bildyta i desa m ma·
En mottagare för svart-vit television kan som nämn ls beräknas kosta 1.500~1.700 kr i bords- och c:a 2.000 kr i golYmod elL Dessutom tillkommer 100- 150 kr för motlaaarantenn en, vilken l..:ostnad dock bl ir mindre i större städ ~~-, diir
centralantenn kan anordnas, se bild 13. Med 1 milj o n li-
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Bild 13 .
Den vänstra bilden är en principskiss över centralantennaniäggn ing
för t ele,v isions- och rundradiomottagning. Dipolantennen med reflektor
är avsedd föt· television, stavantennen ä r mottagningsantenn för
rundradio långvåg, mellanvåg och kortvåg). Anrundradi o (LMK
tenn erna äro anslutna till var sin antennförstärkare.. Uttag för upp
till 50 lägenheter kan anslutas till anläggn ingen .
.Den högra bilden visar en sådan centralanl äggt~ing p å taket av en
fasti gh et i Malmö med t elevisions>antennen orienterad i riktnin g mot

=

sändaren i Köpenham.n .

censer blir alltså kapitalinvestering en för enbart motlagare m ed antenner icke mindre än 1,5 u 2 miljarder kronor.
En av våra främsta televisionsexperte r, byrådirektören Esping, har gjort följande överslagsberäknin g över årskostna. .
derna för en mottagaranläggni ng.
Såson1. genomsnittlig kostnad fö1~ en _lel ev.~~I?nsmo~ la~are
anges kr 1.700 varvid hänsyn tag1ts till mo]hga pnssankllingar genom Ökad produktion . .Med hänsyn till televisionsteknikens snabba utveckling räknas livslängden på en mo~
tagar e 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. Kostna den för clek t .
s_tiom blolr 25.. kr per år, r~1knat med en driftsti d p å 1l'ts];
~nnmar a 10 ?re pr KwH. Mottag aren innehå ller mån u ·?Oo
som :meller tJCl med undant_~g ay bildrör et beräkn asg h ~Ol·,
U~HleL hel~ m9tta~arens anvand nmgsti d. Om bildrör ets 1 8

tllu

1,an,Wl b:rakn as hll t~:e år blir rörkos tnaden 75 kr p et· ~11 S~rvJcekostnaderna for en televis ionsap parat äro . 1 : ·
h_oga c :a 50 kr per år vid ovan angive n drifts tid. D~~~. a tt~t

el gol'
tillsam mans 150 kr om året i· deiftsl·"os.tnad er · Tot a Il·"o<;
tna.
d
.
dern a - l<apl't a Jl·"ostna
dnftsk ostnad - torde allt Sct." b'.h
400--50 0 k L' om året.
. Unde1: i det föreg~ende angivn a förutsä ttninga r skulle h 1
mveste r:mgen per licensb etalare för televis ion i Sverige b~·~1
ledning ar r :
Tekms~< appa_ra tur för sändni ng (sända re,
01
~
·
h
250
200m)
m
studio
onng,
moverf
progra
·
.
.
lo·.
Mot~ag~reanläggning 1.700
.. Kaprta~nweste;·ingen i mottag are utgör alltså icke m in dre
an omkrm g 90 7o _av hela investe ringsbe loppet.
Om utbyg~nadshd en för televis ionsnät et sättes till 1'5 .' .
?ch ant~let llcense r stiger till 1 miljon under samma ti d ·
n.~vest~rmgen i genom snitt 13- 17 miljon er kr per åt: f~~
gsapJ?.ara~ur och 1~_3 n?-iljoner kr för mottag aran lägg: ~ndn~n
1
t una ~~~~~- De har gjorde -~era~~nu?garna anges vara mycke
isk
ekonom
stor
vilken
om
llnmg
arlJga, l~l~n ge e_~l f_oresta
raga tel evisiOn en ar 1cke minst för Sverige .

+

ht

1

f:o

Televis ion ens utveck ling i utlande t.
_I d_e länder där man. k_unna t lägga ner mycke t pengar på
~~ 0~1 a~mnen, h~r televJs iOnsve rksamh eten gått framåt m ed
stota steg. I F_orent a Statern a finnas nu c:a 23 miljon er
1
~!ottagoare o<.:_h I Englan d 2,5 miljon er, under det att F r ank;.rke l~aller SI~ nere vid storlek sordnin g 100.000. I En gla nd
-~~~an_ pa 3o.ooo ok r per sändni ngs timme, medan m a n i
F~st~~
1
1
~n " ~"e Icke har rad n~ed mera än 12.000 kr. Dan marl;
år til l~a~"haft rege}bt~.ndn~ tele_v1 sionssä ndninga r sedan två
sista
på
,
veclcnn
i
r
timma
3
.a ... a moed en ~.andnmgsbd av
800.
a
c:
är
enser
ionslic
televis
t
Antale
.
utokad
tiden nagot
Hollan d har haft regelbu ndna försök ssändn ingar Iil · a Fin ge
vilken \~m;JC7·a
~om J?anma_rk ?<.:~1 m e d samma sändnin gstid,
1·
t
A11taJe
vecl·a
))er
r
t1mma
.J
hll
utokad
a.. .r • 00
c·! ;;" t.
· 1censer va r (n
" ·
.
· o
id
.I)åb"
1952
tet 1952-5 3 • •i\.r
arsskif
<.:.a -Je. O v1d
01 J a e s r e,.., L
.. 1 •
· ·
da;
sä
fem
med
J..är a t e1ev1s~_o
yskland
nssanonmgar i Väst-T
1
milj o n e r i nI e, som beralm ades kunna tagas emot av 20L_25

A are. U tsändn ingar ägde rum 1-i timmar per vecka. Enligt
''' '~gift har intress et från allmän hetens sida icke varit så
1
har ansetts vara
: {]rt som man hoppat s på. Progra mtiden
5
Den tyska ranog,
de
lockan
... kort och progra mmen icke
endast ett
och
an?e,
ayvakt
sig_
~~~industrin har d~r~ör ställt
are .
mot_t~g
av
~g
lverknu
senetJl
med
ho~·.Jat
har
få,tal firmor
n_en
televJsw
dnver
(BBC)
British Broadc aslmg Compa ny
. Enalan d. Televis ionslic ensen kostar ett pund. Rundra dwLcen~en kostar lika mycke t och är obligat orisk, vare sigma n
]Jar rundra di ?motta gare _eller, ~j. Televis ionen får 18. 7:" av
inkoms ten fran rundra chon. f1llsam mans 1ned televisi Onslicenser na blev härigen om medels tillgång en åe 1953 f ör televisionen i Englan d omkrin g 3,5 miljon er pund eller något mera än 50 miljon er kronor . I Danma rk, Frankr ike, Hollan d ,
Italien och Tyskla nd betalas televis ionsve rksamh eten t v huvudsak ligen av rundra diomed eL I Hollan d har staten dessutom fö rbundi t sig alt i tio år läcka unders kottet på tel evisione n. I Förent a Statern a finansi eras verksa mheten hell
med reklam inkoms t er. Under de första åren voro förlust erna stora men täcktes av de privata rundra dioföre lagcn. Numera ger televis ionen översk ott i USA .

Plan er och experim ent på televisi on i Sverige .
skning , beÅr 1947 bildade s Nämnd en för televis ionsfor
1
stående av represe ntanter för t elestyr elsen, A B L. M. Ericsson, Teknis ka högsko lan och Försva rets forskni ngsans talt,
senare komple tterad med represe ntanter även för Radiotjänst och radioin duslrin . Nämnd ens uppgif t blev att utföra
forskni n g och försök med televisi on i Sverige . Efter någon tid
fann s en sändar anlägg ning på 1 kvV färdig i laborat oriever sion på Teknis ka högsko lan och något år senare ytterlig are
en anlägg ning med 5 kvV effekt. Provsä ndning ar med enkl_a
program bedriv as alltjäm t med dessa sändar e, huvuds akhgen för att bereda radioin dustri och service män tillfälle att
skaffa sig erfaren heter. År 1950 ansåg man sig ha fått tillräcklig a sådana dels av egna experim ent, dels från utlande t,
för att våga sig på mera regelrä tt försöksverksam~1et. J!rågau om vilket system , som skulle införas var visserl igen 1cke
avgj ord, men allt pekade på 625-lin jersyste met, vid vilket
nämnd en arb e tade. DärföL· begärd e telesty relsen för hudget året 1951 / 52 något övet· 2 miljon er kronor för att påbörj a
sådan försöks verksa mhet. Inga medel bevilja des, utan i stället tillsalte s i början av år 1951 en officiel l utredn ing med
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uppdr ag att klarlä gga de teknis kt-eko nomis ka föruts ät tn ing
arna för svensk televis ionsve rksam heL Utredn ingen fan-'
snar t, a lt det trots studie resor i flera länder var nödviindi 1
att sätta igång försök sverks amhet i Sverig e åtmin stone ~
g
halvst or skala . Hösten 1952 begärd es härför ett anslag
p·\
3,3 miljon er krono r till en sända ranläg gning i Stockh oh~l
och en i Uppsa la. Försök sverks amhet en avsågs skola påa·\
i l V2 å r och kunna påbör jas i Stockh olm 1/7 195-1, där~~\
medel bevilj ades av 1953 års riksda g. Olika slag av progra
n
skulle provas , även reklam sändn ing, allt i avsikt att skaffa1
klarhe t om kostna d erna. Någon propo sition framla des cm~]
lcrtid ej, och u !redni ngen arbeta r vidare . Utrcdn ingsrc snlla_
tct vänlas förelig ga under år 195-1.
Kap. YL
Transi storn.

Ar Hl-18 gjorde s i Ameri ka en märkl ig uppfin nin g. De t
upp täckte s clt1, att en s k halvle dardio d eller kristal ld iod 1
l,
som försåg s med extra »meta llspcls » bredv id den urspru
ngliga »spets en », uppvis ade en förut okänd för stärka rvcrka
n;
system et visade sig ha egens-k aper, som myck et liknad e
en
triod. Man hade erhåll it en halvlec lartrio cl. som fick n amnet
transis tor. Inför televe rkets 100-år sjubile um den 1/11 1953
beteck nade chefen för verket denna »mini atyrfa ntom» , stor
som en ärta, som lik.a revolu tioner ande som elektro nröret
var år 1915. Den komm er att göra appar aterna bättre och
billiga re samt betydl igt mindr e. Den kan ersätta nästan alla
elektr onrör. I Sverig e går den ännu så länge i »barns kor»,
men från USA komm a nyhete rna i tilltag ande ström.
Med anledn ing härav har det synts lämpl igt att närma re
presen tera uppfin ningen i denna årsber ättelse .

Kondu ktian i en halvle dare.
Radio teknik en kan sägas hittills ha grupp erat sig k ring
elektr onröre t som det centra la eleme ntet. Vissa olägen heter,
såsom begrän sad och ojämn livslän gel hos glödtr åden sarn
t
krav dels på ström källa för upphe ttning av glödtr åden, d
els
1
)
Denna har en viss likhet m.ed den gamla kristall detekto
rn f råll
rundrad ions barndom ; en fin metallt rådsspe ts stöder lätt
mot en lämplig
yta (blyglan skristal l i den gamla krista lldetekt orn l.

Dild 14.
En trans'st or placera d pil en femörin g, som - om man
spottar
på den - duger wm strönikä lla.

på vacmu n i röret, vidlåd er nu bn~kl~ga clc~dr~nrö~: .
?ess~

olägen heter bortfa lla hc~t ell~~- delvJs _.l tra_nslslo_ll1.__ ~- m slen
nas v erknin gssätt beskn ves, ar det l ampllg t att f01 _st nagot
gå in nå d c fysika liska egensk aperna h os halvle da1e.
Sel e;1 är en halvle dare, som återfin nes i fotoce ll ~_n . Andra
exemp el på halvle dare äro koppa roxidu l n_lCd syreovcrsl~.ot
t,
].·' Isel och [fcnna niunL
.
s··ars1u'l t cl c t s1s. t n a"llllld'
am.. <l - :::.crnmd
.
ne t nr 32" Ge - har tilldra git sig uppm arksam h ct. Detta
..
c
,
..
l·
belysa s
a111n es märkl
iga sä tt att l ed a' elektn• s1'- s t ro~n
~-an
genom fö lj ancle försök , se bild 15. Tre ströml -:allor eo, 1
e
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Bild 15
Försök med halvle dare .
a) koppli ngssch ema,
b l oscillog t·atT\.
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med germ aniu mato mern a och förh åller
sig som en f i,t
~itiv ladd ning . Ett elek tron över skot t upps
0
och germ aniu m med fosfo r som föro renintår på dett n 8 ~ •
g säge s va ra tt,
n-typ .
av
Om bor anvä ndes som föro renin g, blir
förlo
ppet i ställe
det mots atta. Bora tome n har blott 3 vale
nsel ektro n er 111 t
germ aniu mato men s 4, varf ör en av de
sistn ämn da övergåt
till bora tome n och efter lämn ar elt hål,
som
vale nsel ektro n från närm aste germ aniu mato utfy lles av /1
m. Den n a får :
sin tur ett hål, smn utfyl les p å sam ma sätt
o
s v. Förloppe;
är d elsam ma som en vand ring av posi tiv
ladd ning i h nlb i]c].
ning srikt ning cn. Bora tome n verk ar som
en fi.'t: n egati v la dc].
ning , och germ aniu m med bor som föro
r enin g säges vara
av p-typ .
Följ ande minn esre gl er gälla :
n-led ning - nega tiv ledn ing - clek tron
tran spor t;
p-led ning - posi tiv ledn ing - håltr ansp
ort;
elek tron er - nega tiva ladd ning ar;
h å l - brist på elek tron er, verk a som posi
tiva ladd n ingar .
Häri geno m kan ocks å tillk oms ten nv rl0.n
ning syta n eller ström tillsk ottet vid försö strec kad e spänket enlig t b il d l j
förk laras som en vand ring av posi tiv ladd
ning i hålb ild nings·
riktn inge n med relat ivt liten hast ighe
t på hålb ildn in gen.
Germ aniu msta ven P i försö ket kan anta
gas vara för orenad
t ex med bor.

Tran sisto rns bygg nad och verk ning ssätt .
I de först a tran sisto rern a anvä ndes germ
aniu m av n- lyp,
och kond ukti onen sked de geno nt håltr
ansp ort (p-k ond uk·
tion) . Den na ursp rung liga fonn , som kalla
s halv leda r tr iod,
kan erhå llas, om följa nqe förä ndri ngar
vidta gas p å för söks·
anor dnin gen på bild 15.
Germ aniu msta ven P utby tes mot en liten
plan slipa d och
etsad plat ta av germ aniu m av n-typ ,
vilke n kalla s tran·
sisto rns bas. Kon takts pets arna flytt as ihop
myc ket nära vara ndra . Slut ligen bort tage, så att de k on nna
En tran sisto r av typ halv leda rtrio d enlig s ström källa n eo .
t bild 16 har er hå l·
lits. Bild a) är en myc ket förs tora d geno
msk ärni ng oc h b)
ett kopp lings sche ma.
Kon takts pets arna kunn a vara av fosfo rbro
nstrå d m ed e~
diam eter av unge fär 0,1 mm. Spet sarn a
slipa s till egga r, S'1
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Bild 16 .
a)

J'stoJ· med tva J;:ont aktsp etsar.
för s torat fotog ra f l. av t•·aJlS
•
b) koppling ~>och ema för en sådan trans
istor.
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Bild 17.
a) p-n-p-tr ans istor, arbeta r med håltran sport;
b) n-p-n-tr a nsistor, arbeta r med elektro ntrans port

ström men
~~ä!·i~enom. D~n av injekt orspä nning en beroe nde
slrö1 .
torns
kollek
ord
andra
med
kar
paver
torn
l ~-nJe~c

inje;L
spannn~_gsk~~rv~ . En växel spänn ing, series tälld med
to._
kollek
i
men
ström
styra
alltså
n
ka
torns forsp annm g,
växet
an
k
t
pe
förlop
ivna
beskr
här
det
av
gru~1d
På
.
kr~_tsen
gl\. nger
stram effek ten 1 kollek torkre tsen bli mer än 100
en på
tydlig
ar
arbet
n
istor
Tra~s
tsen.
s_törre än i__ injekt orkre
likna nde satt som ett elektr onror .
äro
En senar e utvec kling sform av denna halvl edar triod crerav
bestå
Die
na.
storer
transi
p-n-p
de s k n-p-n - och
ordni ng 5 bema~1il!mplattor (sld~d) av n- resp p -typ i den meda
n k onted.. nmge n an~er, VIlka trycka s mot varan dra,
bl a
sig
a
skilj
na
sorter
båda
De
~e._
~aktspetsarna -~ro slop:'l
Dessa
ng.
riktni
olika
har
torn
ll1Jek
1
mmen
st~·o
"'enm ? att
Jn·ustt:ai~sistorer ar mer drifts äkra och ha gynns amma re skikloch
torer
ransis
spetst
om
ra
mva .. Man talar nume
transJ s t orer.
ingsBild 17 u~visar, h~~r transi st?rer . bruka u tritas i kopplelsen
pilsp
med
anges
ng
riktm
~nens
sch~ma._ ln.] eldorstrom
: bas,
?n_hgt b1lde n. En trans1 stortn ods elektr oder äro alltså
atcd,
k
ara
motsv
anses
ll1.Jektor och kollek tor, vilket kan
galler resp anod i ett elektr onrör .

Trans istorn s egens kaper .

I:; ed_ el~!dronröret l_(_? n

transi storns vik tigast e egen·
nings kurvor,
skape~: asl'-aclhg~ora~ m_ed h]alp av ström -spänkällor
nas po·
ström
från
ett
Borts
UPI?m atta med hksp~nnmg.
rkrets
galle
ets
onrör
elektr
tsen
torkre
ll1Jek
arar
motsv
t
lante
på
emat
gssch
opplin
k
se
rets,
och kollek torkre tsen dess anoclk
_I likh: t

av I~ilar
. 16 b). Ström - och spänn in g_~r i ktnii~gar __fr amgå
ener) ,
(batt
r
kallo
stram
aro
e2
och
e1
där
t
a
schem
,
b1Jd
i2 beoch
i1
),
anser
rcsist
Jlfl p~h R 2 m otstån d (belas lnings
u?
o~h
u1
sm~~t.
1men
Jt1 .1~1ar in j ektor - resp lwl_~ ekt_or strö~~
sta_~Il
..
att
fot
.
et
11lkor
\
nmg.
n
torspa
ollek
~ e~eldor- resp k
~-o~n ~or.~.t~.r:
JJl!jft skall erhå ll as _m ed t~·ansistorn arbet ande
at o hllr a~k
z
R
och
R1
erna
tstans
res
är ' a t t b elas tnmgs
ch
](are
' ..
.
.
..
stora.
rgt
1
~nn~1
tstorn
trans
er
bcs1tt
rorc~
tron
ek
el
ti}i!
e
and
ll
å
1 förh
overa
kunn
att
med
r
rakna
· a sva 5crh eter som man dockt l .. l"
o o .. tt att ver•lr,.,' lu nda temrJ era ur wns 1g pa sa sa ·
"155
· na D en är så
·
l mo1n
maottl'1ga
· e t varie rar med t empe rature n, doc'vJl1
· gssätt
l_:'lre cle~_s cl_~t dån;.~nser. D e störst a nackd elarn a äro til}svic
forsta rkarsamre
1~t
~vseva
dels
,
anclet
l
Tiga sign al-bru sf örhål
Anleod/s).
Mp
n~1gra
(over
nse1·
frekve
högre
d
vi
erkan
halamma
långs
vt
relati
elen
är
v·ngen tiH det sistnä mnda
s~_orn
transi
gäller
och
tsarna
ktspe
konta
n
fr~ansp ortcn mella
gores
· dess u rspr unglig a form enligt bild 16. Om platta n
__ dc
med
ar
arbet
h~l
för
t
~v p-ger maniu m, då man i ställe
n
ensgra
frek~'
ovre
den
kan
a,
onern
mera lä ttrörl iga elektr
ett
cerar
appli
man
on~
s,
uppnå
at
result
nde
Likna
.
sen höjas
rodyn amagne tosta tiskt fäH hll platta n, varvi d den elek_t
n
platta
1
a
marn
ström
ar
hindr
år,
uppsl
då
miska k raft, som
a
mång
för
väg
att trän ga p å djupe t, vilket inneb är förko r tad
.
..
ladd11in gar.
anP å gru nd av ovann ämnd a svagh eter a~· t ran~Istorns
ld ha~· den
g~_nga
1
n~_en
nsad,
begrä
dare
iosän
rad
i
g
vändn in
mgen
stora förde lar. I motsa ts till elektr onror et krave r den
r
spotta
man
när
år,
uppst
som
,
ström
svaga
glödst röm - den
a_~·~
a
~;:_unn
på en femör ing, är tillräc klig för att flen skall
ar, ~r
beta ! I förhå llande till elektr onrör ets c :a 5.000 tnnm
ar
Den
r.
timm~
70.000
ngd
livslä
nade
transi storns beräk
ar
forclt·
mmst
även avsev ärt mera stötsä ker. Sist men icke
kallas
också
den
som
an»
tran si stm·n - eller »fant omärt
.
myck et litet utrym me, se bild 14.
cntct 1 tranclcr~~
aste
viktig
det
~ir
ts,
nämn
re
tidiga
Som
cle
sistor n ännu så länge den r elativ t spars amt forekm _nman
av
ll
kn~_ta
en
det
ä_:·
t
verke
själva
I
llletal lcn germa nium.
att
saga,
kan
man
r
varfo
am,
verks
är
som
,
lämne
crrunc
dett a
rn. D:tta
radiot~lmiken nu är tillba ka igen till kristaellålde
talla
frams
att
lättar
är
det
att
r
därfö
grund ämne har valts,
matedbart
använ
sig
för
och
i
,
annat
än
form
ren
t
i absolu
germa rial. Visse rligen har i det föreg ående angiv its, att
det
men
nad,
förore
vara
skall
an
-platt
eller
niumk ristall~n

220

221
a funk tredj e som kolle ktor. Kolle ktork retse n har samm
bedock
ens
frekv
vars
s,
~e111 som en mella nfrek ven skret
nsBegrä
äns.
ensgr
frekv
övre
s
istorn
ll~iinsas upp å t av trans
bevara
n
a
k
som.
,
ensen
frekv
radio
e
ick
dock
r
g~;1gen gälle
;
Mp/s
11~dligt högre eller upp till c:a 200
a nvän dning i en aseill at) c) visar exem pel p å trans i storn s
ellan germ anium t r. Svän gning skret sen (Z) är inkop plad m
erh å llas upp till
an
k
p~a ttans bas och ch ass iet Oscil lation
..
,
300 Mp/ s.
och anVissa trans 1stor cr kunn a anva ndas som. fotoc eller
inom
sagt
t
snar
ra
ndba
ses i en fram tid k onun a att bli anvä
med
istorn
trans
ar
h
USA
I
teletek niken s alla områ den.
erkan
den
vari
r,
arate
sapp
ision
telev
i
ts
framg ång prova
stor
et
myck
få
också
sätta alla rör utom bildr öret. Den kan
trådl edbetyde lse i försl ärkar syste m (över drag) för lå ngafören klas
a
kunn
m
syste
vilka
r,
ninga
ialled
koax
ningar , t ex
D ess långa
avsevärt, om trans istorn hålle r vad den lovar .
för koax imet
roble
ngsp
ärkni
först
livslängd k anske kan lösa
beL
alsyst em i sjöka
r dess anTran is torns fram tida möjli ghete r, när det gälle
. s tötnbara
uppe
vara
torde
mål,
ända
vä ndn ing för milit ära
e till
lland
förhå
i
erna
nsion
dime
små
de
och
säkerh ete n
radio
för
lse
etyde
b
tlig
eleldo nröre t kunn a bli av utom orden
skning
målsö
av
n
linge
tveck
u
för
och radar t ekn iken samt
pning sorilorgan av olika slag för att nämn a ett par tilläm
rå den .
teore tiska
Uppf innin gen av »fanl omär tan» föreg ick s av
t enrimen
expe
nde
följa
därpå
het
riktig
vars
er,
speku l ation
ehuru
land,
vårt
i
r
pågå
dast had e a tt kons tatera . Försö k
man vara
man ännu icke hunn it så lång t I Ame rika torde
ution en
revol
niska
rotek
elekt
den
r
varfö
r,
allva
igång på
snart kan vänta s vara i full gång,
1

Bild 18.
a) tonfre kvens förstä rkare med transiE 'torer;
b) tran sistor i blanda re·
c) oscilla tor med transis ,tor.
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"O peration W underland" 1 )
Av Jurg Meiste r, Nizza.
översa tt av Komm endörk ap t en H

EN G S T Rö~ .

Den tunga kryss aren »Sche ers» opera tione r i Kara
-havet
16- 30/ 8 1942.
Allts edan krigs utbro ttet med Sovje tunio nen
had e de 1
tyska .~)ökrigsl~dningen överv ägt möjli ghete n av
opera tionc:
mot SJofa rten 1 »nor~~stpassagens» farva tten. Som
punk t hade man hJalp kryss aren »Kom et»s erfaru tgångs.
denn a hade år 1940 med sovje tisk isbry tarhj älp enhe ter·
fram gång srik färd geno m farva ttnen ifråg a, och gj ort e1;
rappo rten
härom hade motta gits med intres se av vede rböra
nde
myndighe ter.
Secla n krige t mella n J apan och USA utbru tit född
es också en i?.~ .~tt låta örlog s- och hand elsfa rtyg trafik
er a den
norra SJova gen mella n Japa n och Tysk land för
att clärige ·
non1 åtmin stone i någo n mån kunn a motv erka
den alliera·
de.. block aden.o För. detta än~amål skull e tyska
utova tryck pa sovJe tflott an 1 Kara -have t. Detta örlog sfar tyg
skull e m edge tyska resp. japan ska hand elsfa rtyg att ostör
da tillry gga·
lägga den mnkr ing 6.300' långa sträc kan. Detta
intressanta
proje kt kom emel lertid aldri g till utför ande .
I maj 1942 erhöl l mari ngru ppko mma ndo »Nor
d» order att
uta_rbeta ett mem orand um över möjli ghete rna
för
ratw n med tunga kryss are i nords ibiris ka farva en opetyske »Adm iral Nord meer », som var ansva rig för tten . Den
detta havs·
områ de, yttra de sig i en studi e snara st avvis ande,
allt med hänsy n till att det spani ngsun derla g, som. f ramför
slod till
huds , ansåg s helt otmrä cklig t. G'J:·u ppkom mand o
»Nor d » hR·
de...e~nellertid en gynn samm are uppfa ttnin g om
opera t ions·
moJh ghete rna och anbe fallde forts atta överv ägan
den· särskilt skull e ingåe nde spani ngar verks tällas med
ubåta
~·. två
tråla re av britti sk typ samt flygp lan. Samt idigt
fick r a dio1
)
Samm anstäl ld med hjälp av upp gifter e rhålln
a frå n person al tjänst·
görand e på i operat ionen deltag ande fartyg .

ingen i uppd rag att överv aka den sov j etisk a isoch far1
sP81srapp
orten·ngs t'"
Jans t en.
..
tYy juli 194~ fram lade Gruppkomm~_ndo »Nor
d » ett b_e_do nd e av laget , avsee nde en fram stot med de tunga
l...Iys11~~na in i Kara-have~, ~ vilke t f~l.i a1~.~lc pu~1l~tcr nn<;I
ströks
:
5 l)
Den störs_~a svar1ghe:e1~ f~r sJokngform~en 1 o
Kara
l vet samm anha nger med ISfor halla nden a; de
aro svara att
~:döm a, enär de senas te tio årens isper ioder
varit helt oreae]bun dna;
0
2) d en tyska ;-adiospanin15e~1 kan_ icke med
säker het tyda
medd eland en ft:an den. s_o~] etts k~. 1_~- och ~-ar~y
·ingstjänste n pa nord sibtn ska sJova gen; darfo rgsrapporte
mast e en
~gen tysk is- och väde rleks tjäns t organisera~
geno m utnyt tjand e av trå lare, som kan ge medd eland en 1 form
av korta
rappo r t er;
3) obser veras bör, att opera tions områ
det in le är
breda r e än Öster sjön, unde r det alt det är så långt myck et
, alt såväl ut- som hemf ärden komm er att ta flera dygn
i
anspr
åk.
Obem ärkt utlöp ande och överr askan de upptr ädan
de
unde
r
ett till ticlen begrä nsat upp eh åll i opera tions områ
väs entlig a förut sättn ingar för framg ång. Fient lig det äro
insat s i
oper ation somr å det är osann olik; dock måst e
man räkn a
med en spärr ning av återv ägen.
.
Detta mem orand um vann sjökr igsle dning ens
g1llan de.
Opera ti onen beord rades till utför ande i augu sti
av tunga kryss aren »Scheer>>. Följa nde vikti ga med insat s
punk ter i
oper ation sorde rn må nämn as:
a) Täck ord el »\V unde rland » visar i hur hög
grad man
rör sig i ett fullst ändig t ny lt havso mråd e;
b) huvu dupp gifte n är att först~)l·a sovje tisk
sjötr~fil~ i
Kar a-hav et, i första rumm et konv oJer som komm
Möjlig het föreli gger även alt överr aska jagar e, soma ostlfr an.
förfly tta s
enskil t.
Som biupp gift angav s däref ter beskj utnin g_ av.
hamn en
Ander ma. På tyska sidan had e man d en uppfa ltnmg
en, att
·denna hamn p å grund av lufta nfall en mot Murm
ansk
had e
en viss betydels~ för lossn ingen av konv ojern a
från England ·
c) ' i fiske farty gens ställe skall israp porle ringe
!1
gas av ub åtm" en ubåt skall spana norr om :\'o vaJ övert~a SemlJ a
llpp till isgrä1 ;sen; en andra ub å t skall opere
ra i riktn ing
11lot \'it- occh Dick son-ö
arna. :M an avsto d från att medt aga
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jagare, emedan deras aktionsradie som vanligt var oli ll räc:]·
lig ; d ess utom kunde fartyge n knappast användas i is. ''
Den 16 augusti kl 1300 lämnad e »Scheer » (FC Kap itä n z
See \\'. M~endsen-Bohlen) Skommfjor~len v id ~ar~·ik ~~y·
satte nordllg kur s, es kortera d av fyra Jagar e. Pa mi dda ae 1
17/8 vände jaga rna syd om Björnön och krys sa ren forts l~tt~
ensam nordvart. Därvid siktades ett e nsamt lastal h and cl sfar.
tyg med kurs mot Mnrmansk; en li gt e rh å llna elir ek liv u ndve]·
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 an m älde
att Jsgransen lag c:a 80 km n o rr om on. »Scheer» gj orde
först en spaningsframsl öt norr om Kap Sjelanija och seda n
en framstöt i riktnin gen Ensam h etsön - \Vilkitzki sun det
varvid mot al la fönnod a nd en ingen fartygstrafik p [l träffa:
d es m e n väl isfält som voro svåra att passera. Fartygel arbetade sig långsamt och försiktigt ostvart och det me dfö rda
flygplanet startades för att söka fritt vatten. Men c :a 100'
väst Ensamhetsön beslöt sig fartygschefen för att vän da 0 111,
d å isförhållandena icke sy nt es bliva bättre. »U GOl» anmäldc 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 därefter gå lä ngs isgränse n i sydlig riktning och göra en fr amstöt in i västsibiriska havet, där ett sammanträffand e med
»U 251» hade planerats till följande dag. Kl 0-130 20/ 8 lägger
ubåten liH. »Sche er» 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 kusten konslatera en tydlig uppluckring av isen, som sed erme ra
övergick till isfritt vatten, vilket medgav alt förflytt ningen
mol \Vilkitzkisundet kunde forlsällas. Trots flygspani ng ]lade man änn u inte p å förmiddagen observerat n ~1go n ]lan·
delslrafik, men på eftermiddagen rapporterade flyg pla net
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 flt~
hindra handelsfartygen a tt eve n luellt ta sig igenom d el foL
kryssaren besvärliga farvaltn el mellan fastlandet och Mo nw
öarna, startades flygpl a n e t med order att angripa 8ngare
som bröt ut och i övrigt observera konvojens rörelser. S tr 3 "
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efter starten åte rvänd e flygpl a net och rapporterade alt en
stor dim bank kom drivande ostifrån och redan täckte konvojen så alt vid a re observationer voro fö rhindr ade; och
eft er ytt erligare en start återvände flygplanet - i sista mi:Iuten, enär »Sch cen> själv t!å redan låg i dilllma. K a pilän
.l!eendzen -Bohlen beslöt sig nu för alt inlaga väntläge på
den yttre h andelstraf ikleden nära J e rm a k -bar.kcn ocb där
f?_rfl)'tt a sig piJ nordliga och svdliga kurser m ed ra(lar igång.
~ ar de ry sk a fartygen ej hade fångats av radat· änn •1 efter
tUnslång vänt a n och !W ej heller radios-paningens rapporter
ly~lde p å att avsliJ nd et 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 nld11.1 11g lllo t i\"ord e nskiöld-passagen . Scdan dimman lättat igångden inre kustleden och i riktningc
läng~;
flv!Is]nllliiW
ny
81·l)attes
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assagen.
enskiölds-p
Nord
.
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,.,
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men planet kunde rapportera att hela området prak tiskt l
get var isfritt. Genom haveri på en flottörstötta blev Pla 14•
t entporär t obrukbart; nästa start planeras till m org011 ~el
Il
.
den 22/ 8.
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 overbhck as ; inge 1
trafik observerades, och detta föranledde nya tviv el på ri]·ll
tigbeten av spaningsresultaten av den 21/8. Det kmtcl e n~:
turligtvis ifrågasättas om ej flygplanbesättningen felbedö 1111
kursen på den observerand e konvojen, och delta an lagande
bestyrktes genom en rapport från radiospaningen, som av.
lyssnat och deschiffrerat en order från det sovjeti sk a le.
darfartyget Denna ger las tångarna kursanvisning, 4:3 °, och
order om fart 5 knop. Pejling av sändarst2.tionen vi sa de på
östra ändan av Nordenskiöld-passagen. Det finns al lt så anledning att anta, att den siktade konvojen fölflyttar sig ostvart; detta antagande kunde dock inte genast kontrolleras
på grund av dels att flygpl anet icke var startklart, d els åter
inträdande siktförsämring. Tidigt på morgonen d en 12/8
startade flygplanet för alt spana mellan Nordenskiöld -p assagen och vVilkitzkisundct, men återvän de strax, em ed a n det
låg dimma under land. Först flera timmar senare, <U\ sil;ten förbättrats väsentligt, kunde spaningsuppdraget genom·
föras; det utsträcktes till Schokalsky-sundet, Russky-ö n och
vidare västvar t i riktning mot E nsamhetsön. En liten nn gare.
sjömätningsfartyg eller isbrytare, iakttogs vid den sydli gaste
ön i Firilejagruppen, men den konvoj man sökte efler sik·
ta des inte. Issituationen rapporterades sålunda: • \n·denskiöld-arkipelagen till inloppet av vVilki tzki-sund et isfritt
utom ett isbälte vid Kabak-ön; vid \Vilkitzki-sund :?ls östliga ända kraftig packis, i själva sundet isflnk och s tör~·c
isberg, och slutligen 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 drJI'·
isfält i norr, som ej kunde forceras utan risk för f artyget.
insattes flygplanet på middagen 23/ 8 i spaningarn a än111:
en gå ng. Under liden hade ocl.;:så radiospan in ge n u ppf5nga.
e tt fl e rtal ryska radiomeddelanden, varvid kust s tat ion ens _~
Dicksou roll som trafikleda re si:i r skilt up pm ä rksamnHIL\~';
Vidare meddelade »Admiral Nordmeer» att t ecken fö re n_~
på a t l en konvoj om 4 isbrytare och 19 bandelsfartyg ,-or
i annall.;:ande ostifrån.

Bild 2.

Kara-havet.

Flygspaningen gav denna gång äntligen efterlängtat resultat. 10 sovjetiska ångare iakttogs till ankars sydväst Hansen-

on på sydsidan av \Vilkilzk.i-sunclet; den ångare, som rapj..orterats den 22 augusti , befann sig fortfarande på angivet
age. Vidare meddelades att \Vilkitzki-sundets inre delar vobo isfria, undantagandes drivisfält, uneler d et att en fast is. a~ri är låg vid sunde ts östra mynning. Korrut gick det fasta
lstackets gräns från sydvästhörnet av Bolsjevik-ön rakt mot
Pu nkt c:a 30' norr om Russky-öarna, och framför d en
)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 4.
Scheer i Jenisej's mynnin g;,.

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 ko nvoJen
kunde anfa llas endast den vägen . En· förflvltnln g genol}1
~ordenskiöld-passag r> n kom av navigatoriska skäl inte i fraga; »Scheer» had e inga specialer ombord, och d essutonl
skulle överra skningsmomentet gå förlorat på det sättet.
FöljakUigen spanade kry ssaren den 21 / 8 i områd et n01:d·
väst och norr om Russky-öarna; p ~1 grund av b1·ist p å dr!'''
med el kunde flygspaning tillgripas blott vid särskilt vi ld 1 g~
tillfällen . Man v ill e fi-nna ett utgångsläge norr om den n ärl1 11

da ögruppen , från vilket k011Yojen kunde anfallas överraskande. En sista flygspaning på förmiddagen gav inga res~ltat på grund av markdimma i samband med vindkantI:mg; ~l rivisen ko~n i rörelse och omgav snart fartyget, som.
~'om 1 en otrevhg och småningom farlig situation. Stora
~~ma sso 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 fr ams töt in i \Vill~itzki-sundet under rådande västlig,a
~sdrift p å 10' under 9 timm ar kunde konstateras genom
0 PPh ngsrälwing.
~
u/'rO. t~ d~_tt a plan~rar _m~n ~nfall den 25/8 mot_ konvoj~n
der mtrangande 1 \VtlkJtzln-sundet sedan medgtvande till
0
p)eratiOJwr i Kara-havet erhållits av »Ad mi1·al kordtne er».
a. Ygpl a_net startar ånyo för isspaning och besti ckkontroll i
B~!l~ h: m g till spai~_ing i_ \':'ilkitz],i-sundet oc~I vid Hansen-ön.
hcl~ k ontrollen ar v1ktJg, ty sedan -18 hmmar har man

kli1d.
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intet säkert astronomis kt bestick och har dessutom k unn
at
konstatera strömsättn ing.
Men __flygpl~net kom snm,:t. till~aka, ~l å uppdr:aget i n t; kttt\.
d e ulfaras pa grund av cialik s1kt. VJCl landumgen p a Vatt
net haveJ~erade. flygplanet, vars besättning räddas , Illeda 11•
plan et mastc sankas m ed 20 mm automateld .
Genom förlusten av sitt enda flygplan berövades »Schec r
sitt viktigaste spaningsor gan och måste uppge angreppe t 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-ba nken i för.
grunden.
Under utförand et härav inträdde en väs entlig v ä de rleksförbättring , och mot middagen siktade »Scheer» ett fa r tya
som kom frå n sydväst och gick ensamt mot Nordenc;k iötcl:
passagen. Det rörde sig on1 den sovjetiska isbrytaren - han.
delsångare n »Sibirjakov », byggd 1909, 1.38-! brt, omk ri ng 12
knops fart, 3- 76 mm kan och å tsk.illiga lvksp, nted en besättning av 128 man, varibland 35 sovjetiska örlogsm at roser
och några meteorolog er på väg till meteorolog iska stati onen
på Kap Molotov med mycket material och även ett p ar molm·bå tar. »Scheer» girade genast mot ryssen för att så lä nge
som möjligt låta denne sväva i ovisshet om ~ in iden titet,
hiss a d e amerikans ka flaggan och frågade p å rysk a med
strå lkastare: »Yem ät· Ni, vart går N~, kom närmar e !» Härvid avgav ryssen följande r adiomedde lande till D icksonstationen:» Jag ser en obekant hjälpkryss are, passa benä·
get på oss!» Nu hörjade Scheer radiostörn ing på h an dels·
fartygsvåg !ängden, och öppnad e samtidigt eld p å c :a 120
hm . Man får anta, att d etta radiomedd elande ick e mo tlogs
av d e ryska stationerna . »Sibirjakov » girade gen ast JliOl
kusten (Belucha-ö n), som b efann sig på c :a 10' avstånd, och
dimmad e in sig myck e t skickligt m ed dimbojar, samt idigt
wm man m ed alla pj äser avgav häftig eld mot d en tyska
krvssaren. »Sibirjakov » träffad es redan i andra salvan . To·
taft sköts sex salvor med 28 cm kanonerna , vara v hä lftcil
med Lå da tornen. Den sovj etiske isbrytare n erhöll u ppskallningsvis fyra träffar och stoppade efte r skickliga u nda nJlln'
nö vrar .
»Scheer» inställde d å elden och närm a de sig in till c:;t
40 hm avst å nd, under det att Sibirjakov» , r edan i b raJIC·
fortsatt e att skjuta utan atl ~ dock få någon träff. S lut lig~'~1
~j ön k ryssen p;'\. r ä t köl; »Scheer» salte Lå t i sj ön och rä dd'
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de 28 man, varav en ingenJor och en meteorolog. ~·\
andra ryssar vägrade att bli upptagna och drunkna de .' gl'~
Samma k väll iakttogs på stort avstånd ett sovjetisk t fl ,
plan, som genomsökte farva ttnet på lägsta höjd, förmo d]i~g.
för att spana efter den saknade »Sibir jak ow, och sam ti/~
följ dc den tys!ca radio~paningen ett ryskt mec~.delan de » 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
bild av 1sbrytarens ode eller den tyska »hJalpkryssa re 1181
verksamhet.
»Scheer» satte ·nu kurs nordvästvart för alt operera i 0 111•
rådet mellan Kap Sjclanija och Dickson-ön. Under f ör flv tt.
ningen dit passeras talrika isfält och t o n1 en lätt isba niär
ett bevis för dc snabba förändringarna i issituationen i den:
na trakt, vilka framför allt ha sammanhang med vin dka ntringarna. Fa;rtygschefen beslöt alt anfalla någon stödj epunkt
på kusten; valet föll på Dickson, som i alla avseenden fra mstod som den västsibiriska sjövägens centralpunkt. Ge nom
förlusten av flygplanet och på grund av det helt otillräckliga kartmaterialet (ett äldre brittiskt kort l: 200 000
i lVIercatorprojektion) ställde denna operation stora na Yigatoriska 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 »Sche cr's» be·
sä ttning .sättas i land utan att stridsberedskapen därfö r f inge
minskas. Den sovjetiska garnisonen bestod enligt va d 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 radiomeddeland e störek s a\'
»Scheer» . Silden försämrades nu åter, vilket för sYa radc
identifieringen av d e i hamnen liggande sovjetiska fartygen.
Omkring kl 0400 öppnade »Schccr» eld mot den sovjcl isl'~
isbrytaren »Taimyr» (1909, 1.290 tons, 12 knop) ocb Lankfartyget »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 sn abb\
och bra, medan »Tmmyr» lade dimma. Nu öppnades e!(
o_ckså a_:' ett på fastla_ndct ~11itt emot Dickson-ön ~ elägcl ]1Jt
tills okant kustbatten, vangenom »Scheer» omknng kl 0500

la;

·g tvu ngen att avbrvta striden. Båda de sovjetiska far~;i g 51 had e 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. debarke1~1 d fi ck installas aven av detta skal. Det sovjetiska kustrJ~~teriet sköt c:o 40 _skolt, vilka ~ågo tä~kandc i .. läng~~' m.en
b' · sid a. »Scheer» förflyttade s1g nu blibaka langs on och
1
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 radiostation en och en del andra
b •ggnader med det samlade artilleriet. Y id delta tillfälle in6;,ep d e s?v.i etiska kustbattc~·ie~ upprepade gånger utan att
få träff. Sedan »Scheer» skJutit c :a öO .s~ 28 ~m granater
och åtskillig 15 cn1.- och lvakan-anunumlwn forsvann hon
nordvar t.
..
.
Ombord på den tysk a kryssar en hade nu ogonbhcket kommit för en n y prövning av läget och för nya bcsl~1t. G~nom
beskju tn ingen av Dickson-ön var »Scheer» säkerligen Identifierad, m en med hänsyn till elen ringa motverkan ansåg
man dock , att fortsalt a operationer i d etta 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 dnvmedel, eller tilldelatles en flygbåt, typ B. V. 138.
Dessu tom m åste möjligheter skapas för intim taktisk samYerkan med ubåtarna, varvid dessa icke som hittills borde
dirigeras av »Acl miral Nordmeer» utan av FC »Schcer». Den
tyska fart ygsledningen måste jämväl ta ställning till ytterligare ett problem: sedan ett par dagar förelåg ~1.ämligcn
tecken på att allierade sjöstridskrafter opererade 1 Barents
hav. I själv a verket rörde det sig om. den lunga amerikanska
kryss aren »Tuscaloosa », som till V aenga och A'rchangclsk
överförde så väl person~tl som krigs- och sjukvårdsmateriel
(ryssama tillät f ö ej landsättnin g av den sistnämnda!);
kryss aren 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-h avet avsåg chefen för Homc Fleet, Ad1mral Su· John
~· Tovev att låta den tunga amerikanska kryssaren stanoa
j. Nordry~sl and, vilket doclc avböjdes av vederbörande brittiske samb andsofficer ui1der hänvisning till dc ständiga tyska
.1Yganfallcn. Den 24/8 återvände så »Tuscaloosa» och d e tre
Jagarna j ämte de bå,d a 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 minläggare n »Ulm» ~\Ja.1
då befann sig 100' ost Björnön, och den 28/ 8 voro de' f1~ 1I
a Ie.
rade fartygen tillbaka på 'Island.
Under det »_Scheer». e1_1ligt plan förflyttade sig i mnrå
ngen, att Die]· _de]
norr om Nova.] a SemlJa takttag radiospani
'SOI)
~
o
. t }"
.
ku nde 11 ·
Härav
rop.
an
I?a
sva1:ade
t
angre
t
e
m
wnen
a
s
11
dra den sh~tsatse1!, _att r~di?.sla!wnen vore förstörd. T ill fö\a
av synnerligen dahga s1ktforhall anden lyckades d et in te Jd
~å kon.Lakt med »U 255», ~om ha~e haft i uppdrag atL u tfÖ~.tt
Isspanmg nor.r om NovaJa SemlJa. Ubåten befann sia"' S),\1a
.. l at, ocl :. cl essutom hade ubåten, som dock had.
.. van
.
l t.gare
an
siktat »Scheer», bedamt detta fartyg vara ett fientl igt h e
delsfartyg under enskild förflyttni n ~g. På »Sch eer» vdle llan.
Ian
l
f' O l
.d .. .
er:1c Il er t 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 operationen s
601», »U 251» och »C 255»,
forisa ttm_ng 1 ~.amver.l..;:an med
tilldelning av ett nvl!
ngaende
a
forslag
ave.~.~
och sJutirgen
flygplan att medforas ombord eller en B. V. 138 jäm te driv.
medel. J?etta med.deland e 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 radwspani ngen. 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 fientli gt f artyg
sik tat.~ u~anfor. norska kusten. Detta tvingade »Scheer» till
fullstandig radwtystna d. P å morgonen den 28/ 8 tycktes lä·
get ha klarnat i Norge; från »Admiral Nordmeer» fi ck man
et! radiomedd elande med order att återvända den 29/8 på
I?-Iddagen. J?e~sf~ri,?nan s~mlle. en framstöt företa gas 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 anvisninga rna av den 24/ 8, vilka icke inn efa ttade
e~1 stöt i.~~ i Kara-havet . Pr1 högre ort måste således uppfa lt·
~.~mgen rorande op erationsmö jligheterna hava princip iellt för·
andrats. Detta var ägnat alt förvåna, särskilt som u bå tarnn
~U 25~» och _»601», vilka sedan åtskilliga dagar befu nn a sig
1 01nradet Dickson- B]' elv-ön inte hade någon ting a tt J1led·
'
· •
dela.
För att klara upp läget och för att få tillstånd t ill krys-1
sa~·krigföring ~ riktningen. Spetsberge n gav man en k or t f? ::
f1:agan pr .radiO m~~l angivande av eget läge. Til~ svar !J[!lc
pa beordiade anmal Schmundt, att »Scheer» mte sl, \1]!

»P

·gå så länge framstöten i KaraJhave t inte givit resultat
l t s av f'Ien<l en. Operationen i Kara· e.J· upp t"ac"
ter kryssaren
.)' Jlef
c vet skull e genomföra s utan inskränkni ngar, och denna
''~der beh:rä ft as några timmar senare genom ytterligare ett
(~ 1 diamedd elande med uttrycklig anvisning om fortsatta ope:.:tion er i Kara-havet , därest en framstöt dit redan ägt rum;
operation:rn a skulle avbryta~ blott on~. fm~~y&et ~.leve upptäckt ellet om andr.~ tungt va~ande skal dartill foranledd e.
oessa orde r un?eri.~ttade på mtet sätt. fartygschef ens ställningstagand e. Till lagets uppklaran de bidrog ej heller ett radiomedd elande från »A{lm iral Nordmeer» , enligt vilket
~ sche er» sk ulle beskjuta And erma, om intet annat inträffat.
r denna situation kunde blott e tt långt radiomedd elande från
kryssaren ~ k apa 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 : »Beschtess ung D1ckson und Ersatz Flugzeug mit
Brennstof!, Fortfi.ihrun g Operation auf Seeweg mn Sibirien.»
A.ndem emn gen med meddeland ets sista del fallad e man
icke på m o ttagarsidan ; några timmar senare erhöll krvssar~ n ami1:al Sclun~ !1dt's order att avbryta för etaget. FörflyttlliHgen till basen ag,de rum den 29- 30/ 8 utan särskilda tilldragel ser; härvid möttes »Scheer» den 30/ 8 kl 1200 av fvr a
jagare vid Björnön och eskorterad es till Narvik via Harsta d.
Därm ed h ade en operation, som var ensam i sitt slag, avslutats.
Samtidigt med ell er i anslutning till »Sche ers» verksamh.et ägde även andra tyska operatione r rum i dc nordsibil:lska f ar vattnen. Fyra tyska ubåtar i området Inellan Björnon och Novaja Semlja hade bildat en skärm åt väster för
»Scheer ». Om dessa ubåtars verksamhe t är intet särskilt att
a~1för a . D en 25/ 8 besköt »U 601» den ryska radiostatio nen
v.1d Kap Sjelanija p å eget initiativ, vilke t visserligen å ena
vdan m edförde en viss förvirring hos motstå ndaren m en å
ejen andr a försv å rad e h emlighålla ndet av kryssarens fören
lavand en. Den företagsam me ubåtschefe n lär också fåll
~
Ordentli g skrapa!
l De tyska ubåtsopera tionerna i området fortsatt e även ef.er· den 30/ 8. I början av septcmbet· sänkte »U 601» p å kustlOnten ost Dickson en sovjetisk lastångare p å 3.000 brt, lik~0111 även en bogserbå t och fl e ra läktare. Även beskjutnin gen
b~~~~rt.na get~o~11fördf'\ a':. »U 251» den 25/8. In.~~ t är !~än t
il)s 1 ~~f and c !yska mo.tatgard er efteJ:' d en 25/ 8; formodllge n
bat~ ~n l~te s1g dessa hll attla~~.ttr~ftken ~Loppades och kusteneula alarmerade s. En S.JOkngsled nmg, som tyckte om
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taga ansvar, hade niåhända försökt att placera ub·" 1
'll' l' i
kryssaren s' å ler tågsväg eller att insätta en modern J. a"::;al'fl
t..1.l.J .mot .?>Schoeer». In.tet av detta hände. Hade »Sch c~' t'» ot.
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Dett.a utfördes emellerti d aldrig. Blott de båda u ba t~ 1?11 ·
:>U GOl» och >>U 251» lämnad es kvar i området. I övri nt Pa.
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c~essa proJekt kommo till utförand e på grund av den 1 ~
tHl del skt~~-le la att Jå ?n annan kryssare operati onskl~.,t~
~~Sclleer» S.Jalv var namllgen i trängand e behov av m otol'~
oversy!1 och kunde bara göra 2-1 knop (mot 27,5 i m ilten ay
augus[ t).
E n 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.
av opet at ton »\\under land» ger anledlll ng !iii
o Utga~1gen
m:gra. mlressan_ ta s_~utsatser. Först och främst kan m an fasisla ~t~ elt van l1gt orlogsfar lyg är föga lämpat för opcrati o·
n er J 1suppfyll da farvatten . Propellra r och radar äro mvckel
ldinsl~W~. för isprcs~ning; redan enstaka isblock eller ])('gränsa de 1stall kunna förorsaka ska dor. Yacl sedan förh ålla nde·
na l?å »Sch~er:: an~clangar må här upprepas , att utru stningen
Yar helt otdlrackl lg vad beträffar sjökort och inform ationer.
Fartygsch efen kunde t ex konstaler a existense n av tv n öar,
som i !1te föreko n_~ ptt sjö_kortet! Beträffan de flygs p an ings·
matenele n var lag·et dåligt. »Scheer» medförde bl ot t et!
» ~'\.rado»-flygplan jämte två besättnin gar, som kun de för·
en
Normalt utfördes två starter IJer d aw
fanga varann.
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m
pet var också felaktigt att und er »Admira l Nor dm ce 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 g rn n ~l
av _radwtys lnaden och utnyttJad e d~irför inte ubåta rna 5 ~
ratJOnelit som kryssarch efen hade kunnat göra.

Is- och

v~clcrlel_(ssilu~t~o~len hade avgörand e inflytand e p å
de Slbll'lSl~a farvattne n. Gei~Om de ~-na~bt

a op er a_uo_~lero l

nli -Iande 1sforhall andena stalldes farlygslec lnmgen stancl1gt
~-!!~r n ya avgörand en; farvatten , som just blivit isfria kunv~ta
11~ gen ol!l vin~lkanlring_ plötslig förvandla s till f~lt
~'f]ak, v1Jka forsvann llka osna_bbt SOm de korrU~lt nar Vlllpå nytl slog om. Ocksa dunman kom ofta overrask anJS
1
~~1 och h i_ndrade operation erna; ?m sikten var god kund.e
p ndra ost_dan synv_~dder av upp hll 900 h~n !lote~·as. Ytterli, re svanghe ter fororsaka des genom onktlga Iakttagel ser
g~h r apporter från ulkiksper sonalen, som p·å grund av häg~inga r och andra ljusbrytn ingsfenom en vid flera tillfällen
.
:rodd e sig_ sikta ubåtar och flygplan_._
För övngt var »Scheers» radaranla ggnmg opålitlig, och
flygpl anets kompass val' överhuvu dtaget icke användb ar på
hela resan·!
Visserlige n hade operation »\Vunclerl ancl» medfört ringa
sänknings resultal, men trots allt får denna framstöt betrak:.
las som en framgång . Den tyske fartygsch efeli lyckades att
med ett föga lämpligt instrume nt tränga in i ett av främmande örlogsfar tyg tidigare aldrig besökt havsområ de; och
han kom tillrätta med de mest olikartad e svårighet er, trots
att materielh averierna tornade upp sig. Det var enelast förlusten av flygplane t , som räddade elen sovjetisk a konvojen
från betydand e skador.
På ryska siclan kan förutom det skickliga taktiska förfarandet den tappre fartygsch efen på »Sibirj a ko v» omnämnas; denne upptog en hopplös strid och genomfö rde den till
slutet. Redan tidigare hade »Scheer» träffat på ett bestycka t
handelsfa rtyg, som modigt salte sig till motvärn, nämligen
den brittiska hjälpkrys saren »Jervis Bay» i Atlanten år 1941.
»Jer vis Bay» var dock större och bättre beslycka d än »Si~irj akov »; det brittiska fartygets strid hade dessutom ett
andamål, nämligen alt täcka de allierade handelsfa rtygens
flykt, vilket också lyckades till större del en. Captain Fegen,
den brittisk a hj ~i.lpkryssarens chef, erhöll victoriak orset
Postumt ; men om någon sovjetisk utmärkel se till elen lika
tappre sovjetisk e fartygsch efen har författare n sig intet bekant ! Det är vidare anmärkn ingsvärt, att »Sibirj akov» lät
lura sig av »Scheer» , som pr semafor gav sig tillkänna som
~SS »Tuscalo osa», och dessutom rapporte rade det typiska
o r·.~ogsfartyget som hjälpkry ssare. Silhuetth öckerna över
fl'alllmanc le örlogsfar tyg måste på sovjetisk a fartyg antingen
Varit mycket dåliga eller helt saknas!

::.v

238

Vid_ Dtickson- företaget lyckades »Scheer» icke ernå ö
rasknmg, men trots detta kunde elden från det sov· ~'er.
kustbatte riet och två bestycka de fartyg icke hindra de 1 ~ ett~sk<l
kryssaren att systemat iskt nedkämp a alla viktiga .111 ?.ska
' agg.
~
ningar på avstånd mellan 50 och 100 hm.
.
si
säkrat
ha
. Förvånan svärt nog synes Sovjet icke
· l(a s~o.. d..J epunkter genom minspärr ar; ej 11 ah .Vt];.
t l_~ a si·b·Iris
ralmad.e man pa tyska sidan från början med såda n a lellel'
ringen pass i~·
o Sluthger.': ~ör~lev den sovjetisk a sjökrigfö
beskjutni n rre Ock.
och
ov»
»Sibirjak
av
sa. efter s~nkmngen
Dickson; mga energiska åtgärder vidtogs för att få ngan av
det tyska örlogsfar tyget på återfärde n, eventuell t und er 1 llpp
verkan av allierade sjöstrids krafter i Nordryss land ell er ~~~,t<~nd
Island.
Däremot utlade ryssarna en kort tid senare någr a 1 1· 11
spärr~r i Kara-l?_av~_t, varjämte jagar- och ubåtspatr ull e~·~ 1 '
orgam_se rades darstades , under det förstärkn ingen av h ~g
battene1~ o~h garnison er påskynda des. Detta förh ind~a~~
ei_nellerh d Icke de tyska ubåtarna att nå ytterligar e sänk.
nmgsresu ltat under 1943 och 1944 i Kara-hav et och 11 ärlig.
gande farvatten .
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Militär diciplin
c:'

uelsk a synpunkt er på amerikan sk självrann sakan.

~.r'"'

Av Kommendö rkapten C. LINDMARK .

1 »·~llustrat ed London News» av den 19 decembe r 1~53 har
den kän de mililärsl_ nibenten, Oxford-prof~sson1 Cynl_ ~~Ils
refererat en amenkan sk senalsrap port over den nulltara
.
..
..
..
disciplinen.
Med engelsma nnens u tpraglade kansia for »smarlne ss m
drill and appearan ce» berör han ett aktue l'lti militärt
problem.
Rapp orten är ställd till Secretary of Defence, Mr \.Vilson,
och har ularbetet s i Pentagon av en kommitte från de tr e
försvarsg ren arna.
Denn a rapport underkän ner den amerikan ska krigsmak tens, sedan krigsslut et tillämpad e personals ystem. Den anser, att försvarsg renschefe rna m åste taga på sig det fulla ansvaret för alt ha givit efter för allmänhe tens och politikernas påtryckn ingar att utplåna skillnade n mellan militära
grad er (whittl e away the dislinetia ns betwcen ranks) med
enligt vad kommitte n anser, ödesdigra resultat.
Kommitte n konstate rar enhälligt att andan i Förenta Staternas krigsmak t allmänt har försämra ts och att yrkesskic kligh eten har minskat genom avsaknad av effektiv disciplin.
Den förklar ar, att man avsiktligt försökt tvinga in officerarna och övriga kategorie r i en gemensa m social fonn och endast lyckats alltför väl. Vid tillämpan det av denna
politik h ar det, framhåll er man, framkom mit ingripand en
vid militära förband från utomståe nde, obehörig t håll, vilke:t resu'ltera t i att de ansNarig a officerar nas auktorite t
förrin gats.
Den engelske lwmmen talorn påpekar åven, att kriget i
Korea förde in en mängd oerfarna och i vissa fall inkompe tenta officerar e och underoffi cerare, vilket bidrog till att
Upplösa discipline n och sänka aktninge n för de överordn ade; k ommitten s kunskap om vad som tilldragit sig är synbarligen större än någon utomstå endes. Sam tidigt m; ser l~ an,
att de officerare , som voro i tjänst före Korea-kn get 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~a d e far}·
t~ll en beklagligt lag mva och att Tokw hade bhv1t ett an 1:

nkanskt Capua.
1e.
Konnnittei1 rekommenderar först och främst discii)li n
återställande. Den påyrkar att inskränkningarna i d e 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 å lle1~ alt p~tryckn~~1gar från ~llmänhet och Pol~~Ik er van t krafbgarc o1 U~A an .anno:stades . . Ehm u DSA.
fort en hel rad framgangsnka kng, mastc dock de n u na
republiken betecknas som den på gott och ont m csl omjf1
täriska av dc stora nationerna.
tMc~.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 intelligenta tillgångarna. Dessa hade satt sina söner i affärsverksamhet eller i andra civila yrken. Flottan had e 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~1t ct
der del att deras amerikanska kollegor elisamma måste u tslå
senatskommitteer s korsförhör.
Man kan inte komma ifrån problemet och det m åste lösas - i modern a nd a. Ingenting är vunnit med alt enbart
klaga och anställa för den moderna tiden ofördelaktiga jämförelser med förhållari.dena för femtio år sedan.
'
. lVIi~itärbefä]ct kan inte för alt upprätthålla krigslyd na den
t~l~gr1pa m e d~l, som icke äro lagligen nl.edgivna. Om dc polttlskt ansvanga »play to the gallery>>, återstår e1id ast för
försvarsgrenschef erna att ge dem den tydligast möjli ga varning 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 f örsöka
vinna en billig popularit et bland d'em som icke inse far an.
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.

un:
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par synpunkter på korrekturläsning m. m.
Av Kommendörkapten PEDRO AHLMARK .

Nä rm ast med anledning av l~.apte1~ Y1~gv~ ..R?llofs läsvärda
rtik el i januarinumret av 11dsknft 1 S] ovase1~.dct. skulle
~ g vilja anföra vissa synpunkter på korrekturlasmng. InJ~n j ag 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.
Svårigh eten att erhålla kvallftccrade saltar~ ar ett pro~.lem,
som tryckeriema har att brottas med, ocll de~~ alln;ann~
förslappningstend ens 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. Slullnaden "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 <;>msorgsfullt läsas och rättas. Det räcker mle med alt lasa s1sta korrektur et en eller två gå n ger. Personligen har j ag råka t ~l t
för d en 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.
Karisk e är det olyckliga omständigheter, s.om förorsakat
de korr ekturfel som återfinnas här och var 1 senaste numret av tidskriftdn. Men olyckligt är det under alla förh ållanden och hur det är å lerfaller det tyvärr alltid på förfalt.:;tr en
cnn d et in te alltigenom är korrekt. En skugga faller aven
över själva tidskriften härvidlag, vilket är det .mest. bckl.agansvärda. Jaa har alllid med största intresse last T1cls.knft
i Sj öväsendet""alltsed an 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 omedelbar t h itlade ett korrekturf el ·
d~rru~nken hU »Årsberätte lse i Sjökrigsko nst ocl · .. l~ ~111·

I~Istona 1953».' tog _jag mig det orådet före att an\~~~~~~~lgs,
1-.orrekturfe~ Jag hittade under genomJäsa ndel av . a d.e
1•
num~·ets a.~·hklar och recensione r. För överskådl i gheti ~~~~\~~"
· · 'll]J
har Jag har nedan satt upp dem.

1

Sida 2 rad
6 »
»
»

13

»

27

»

>>

»

28
31

»

»

31

»

»
»

36

»

36

»

»
»

»

-14

»

»

4-!

»

»
»

»

-!6

»

»

48

>>

»

-!8

»

»
»

50
52

»

»

52

»

»

52

»

»

5-J »

»

5 uppifrån står »störra» skall vara »stö ne »
9 nedifrån » »parragera rfartyg» skall va;.
a
»passagera rfartyg».
»
19
» »~jögnåg» skall vara »sj ögang».
-1 uppifrån » »öbr» skall vara »bör»
2 nedifrån » »däg_ga» skall vara »lägga» .
18 uppifrån » »or~p.nalarbeteb> skall va ra
»ol'lgma l arbetet».
6 nedifrån » »parente» skall vara »p arentes».
19 uppifrån » »ala» skall vara »alla».
18 nedifrån » »sifferbetc lmingar» ska ll vara :>sifferbe teckningar ».
5 uppifrån » »minst» skall vara »mi n st a» .
5 nedifrån » »persona» skall vara »pe rsonal».
»
14
» »föräggnin gsutrymme n» skall
va:,a .. »fÖI~läggningsutrym me n».
15 uppifrån » »foraggnm g» skall vara »förläggning».
»
H
» »1.» skall vara »1.»
21 nedifrån » »varföro» skall vara »va rfö r».
21 uppifrån » »tillmäts» skall vara till må ts>> .
»
14
» »intelligen tsidan» skall vara
»intelligents ian>>.
»
20
» »materielfö rsädminl2» sk all
vara »materielfö rstä'rkn ing» .
»
20
» »knappas>> skall vara »kn appast».
»
H
» »utstrcknin g» skall var a »utsträckning ».

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

förk or tningar i en artikel anser jag vara av ondo oin det
rör sig om vedertagna förkortn i ngar, som var och en
känn er till och som äro i överensstä mmelse med Svenska
j\kademien s Ordlista över Svenska Språket.
Den militära nomenklat uren förändrade s helt plötsligt
under början av 40-talet i det att förkortnin gar dels ökade
i ant al och dels skrevs annorlund a än vad son1 :l_terfinncs
i ovannämnd a ordlista. Punkler efter och inuti förkortnin gar
ströks helt enkelt och har numera annammat s av hela försvarsväsend eL Enligt ordlislan skall sålunda »Bland annat»
förk ortas 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 u p ung (såsom förkortnin gar av dylik, diverse, förbindels e, eventuellt, serie, redaktion, supinum och ungefär), så
försv å rar man för den läsande allmänhete n iställ et för att
underlätta och del uppstår ordförväxl ingar, vilka är fullständig t onödiga om man håller sig till vad ordlistan säger
härvidl ag. Sätt punk t efter förkortning en där punkten skall
vara och markerar att det är en förkortning .
Lik aså anser jag att militära förkortnin gar i största möjliga m ån bör undvikas i artiklar. D et hehövee t. ex. inte
skrivas CM när chefen för marinen avses. H u ru många ulanför det militära vet vad det betyder. Vi hajar själ va till när
vi s tälls inför armens order där det vimlar av för sjöofficeren h elt främmand e förkortning ar. Skriv ut chefen för
marin en. D:et ser för det första trevligare ut och kostar
ingenti ng. Vi har alla tid, både att skriva och läsa och sältaren 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 hjälpmede l, redskap," tillbehör. Det syndas ofta emot detta .
'cl{e

lnterpun ktering.

. Tyvärr råder det kaos på interpunk teringens område och
de fl esta fall torde man nog få lägga skulden härpå på
Pressen. Den far i de flesta fall vilt fram med det svenska
~Prå k 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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materin gsr eglcrna. Meningarna är oftast för långa och aJ
går mer eller mindre i e tt. Relativsatser och attsat se r· sär4
skiljas sällan eller enda st då och d å 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 twhshsk a helsalder hllater tydl1gen ingen
ordmng .
.Tag till åte r mig i alla fall att dra fram ett exempel, lika.
ledes ur d e t senaste numret av Tidskrift i Sjöväscnd et. P·\
sidan 51 står följande m en ing i mitten på andra styck e t nc ct':
ifrån. »Icke kommunistisk a officerare - L o. m. i lä ol'e
befattningarn a övertogs av nyutbildade kommunistis ka ~f
ficerarc och dc hög re b efattningarna av sådana lan d smä n
som under många år upp ehållit sig i Sovj e tu n ionen och där
tj änstgjort som officerare, en del rent sovjetryska offi ce rare
inträdde nu också i högre befattningar i satellitsta te r nas
krigsmakt er.» Meningen är tung och otydlig. Det för ekommer ett tankstreck, men man saknar det and r a. Det borde
ha stått mellan »befattningar n a» och »Övertogs ». Ett k ommatecken sak n as mellan »landsmän» och »som ». Efter » - tjän s tgjort som officerare>> bord e h a s tå tt punkt och d tc r
detta ny mening börjande med »En del rent sovjet rys ka-- - krigsm a kter».
Slutord.

Det är förvisso ick e allom givet alt kunna skriva en formfulländad svenska. Vårt språk har emellertid oanade m öjligheter, det bär bl. a. V crner von Heidenstam och Fra ns 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 svenska, 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 yngre inom vårt vapen och som ett litet komplement till »Tips
för artik elskribenter».

rv1edde lan den

fran
o

utla" ndska mariner

Meddelanden från Marinens pressd etalj.

England.
Helikoptrar i den britt isk a ubåtsjakten .

en första flottiljen antiu båtshelikoptrar, upprättad _av the Royal ~a:
D A" , s tation i G osport, fiög n yli gen till Eglington r norra Irl and fo r
i speci ell a ub åts ja ktövnin gar. Helikoptrarna, ä r av tillverkval
att \ Ve:tland -Sikorsky s 55, liknande d em som tjän stgör i Malaya.
· n ebä"'1 d en
Dlllg
A1rvändand et av h elikoptrar som konvojskydd mo t u b aot a r m
uppb yggda
plattformar,
små
från
a
operer
an
k
de
att
len
-d
r···
.
1·
_,
..
.
o
'
vasen t rga or e.
han delsfarty gen s däck. En intim kontakt har hall rts med den ar:rer ,.
pa 1 flotta n vid utvecklingen av denna nya försvarsform. For nagoll
... d es 1. USA att bland de nya in strumenten för ubåtsjakt
ca
kans
avs l OJa
tid sedan
även märks en. hydrofonboj, som sänks n er i vattnet fr ån en h elikop t er
.
.
,..
.
som svävar 5 a 6 meter över vattenytan.
Den tillämpade utbildningen av alla brittiska hel!kopterb e:attnmgar
utföres vid 705: te flottiljen i Gosport. Alla piloter som. genomgar de sex
veckornas ubåtsjaktutbildn ing har tidigare lång erfa renh et med ~n getrmma_r
nomsnittlig fly gtid av 1.500 tim:mar. Kursen är upplagd så att
ägnas åt helikopterfl ygning, först i de små USA-byggda tramn g ~maskr
nerna Hiller HTE 2 och senare i Westland-Sikors ky S 51, me~ vrlka e;r
del brittiska hangarfartyg är utrustade. Bes'ättningen genomgar_ en tvaveckorskurs i kartläsning och att m anövrera hydrofonbojens vmsch.
För närvarande placeras alla tränad e besättningar på fartyg eller deltager i s k stationsflygnin gar, i vilka vanligtvis. två helikoptrar, två begrupper . utfor
· .o , De</sa
~
sättnin oar och en liten grupp markperson al mgar.
besättnmgarade
utbild
de
av
l
de·
En
t.
Sjörädd~rinas- och förbindeYsetjäns
..
na skickas" till Malaya eller får fortsatt träning i ubåtsjakt.
Det väntas att s 51 eventuellt kommer att bytas u t mot d en o s torre
S 55, eftersom den förstnämn da maskinen endast orkar lyfta tva man
Ur havet m edan den större kan lyfta åtta.
Erfarna piloter betonar att en helikopterbesätt ning bör ~estå av unga
nlan
· t e bö I · 'acceptera prloter· som. an·· m ed toppkondition och att nL<'ln m
ses vara för gamla eller ej fullt kapabla att flyga ett snabbt. ko.nventione~lt flygpl an. Att föra en heHkopter fordrar nä11111igen stor skrckl!ghet.

d~;tao·a

o

:o

(Admiraltys News Summery, j an. 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 febru ari lämnade Eagle och hennes eskorterande jagare PortJa:s·
sedan hanga r 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.

stade fartyg m m.

...--R~

l

---

Aktiva
Typ

slagskepp

(Marine News , jan . 1954.)
Flotthangarfartyg

flottan

l

(Flottes de Combat samt Marine News, de c. 1953.)

Lätta hangarfartyg

Kryssare
Daringjagare
Övr. j agare
Fregatter
Snabba min utläggare
Ubåtar
Utsj öminsvepare
Kust minsvepare
skärgårdsminsvepare

Reserv eller
översyn

K. Georg V
D. of York

Vanguard

l
l

Eagle

Det bri t ti s ka f lottpro g rammet oc h d et nuvarande f artygsbestånd et.

Under budgetåret 1954/55 avses hangarfartygen Ark Royal, Al bion och
Bulwark att färdigställas'. Vidare är ett par av de nya fregatt e-rna och
över 100 kust- och Elkärgårdsminsvepare ingående i flottprogramm et 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 (Salisbury och Chiches ter), luftvärn (Leopard, Lynx, Puma), ubåtsjakt ( Sca. rbo·
rough, Torquay, vVhiteby och ytterligare nio vilkas namn icke är k ä nda),
en andra ubåtsjaktstyp , (Hardy, Keppe.l, Murray, Pellew, Dundas, Craf·
ton, Blackwood och ytterligare fem vilkas namn icke är kända.). H ardytypellJ utrustas med en ny sorts mycket avance•rade turbine·r . Däremo t synes engelsmännen ha släppt projektet å gas~urbinins.tallat.ioner i fr· ega.t·
ten Notham, som nu ligger övergiven i Chatham.

Rustade för
övnings' och
experiment'
ändamål

Glory
\'Varrior

Illustrions
Indefatigable
Implacable
Triumph

l

An son
How e
Indomitable
Vietarians
Centaur
Ocean
Theseus

lO

l

15

6
20
33

3
21

69
115
2
20
38
56
52

2

l

37
23
6
9

3
5
3

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
slutli gen 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, 4~4 0 mm. 8~20 mm, 3~53 cm TT.
F'a.r t: 32 knop .
(Marine News, mars 1954.)

Frankrike.
F'ransmänn en fortsätter byggandet av nätläggare och sjösatte. två stycken i decem ber förra å ret.

18
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De franslim snabba fregatterna av E-typen sammansätts på varv 811
relativt stora sektioner. Den intressanta typen har ett deplacen
1ent a~
·
D~
o
r
hk
000
20
på
maskineri
1.3.00 ton (1.700> ton fullt rustad) och ett
, er far.
.
tyget en fart av 27 knop•.
Bestyckning: 6-57 mm kan (Bofors) och en omfattande ubåts jakt
rustning. E 5 sjösattes den 12 fe bruari; systerfartyge n E s och E Ut.
11
väntaSI bH sjösatta under året.
(Marine News, decemb er 1953.)

Amerikas Förent a Stater.
Tre jagare h ar beställts f r ån Quincy-varve t tilJ en kontraktera d kost.
nad av $ 53.022.000.
Beställning på det tredje hangarfartyg et av Forrestaltyp på 60.0 00 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 »,
Muller Ltd, London).

( F rederick

Ubåtstjän ste n h c.1· a!ltsedr.n ub åtsvapnets tiilkomst in El)irerat många
törfa ttare. De båda världskrigen ha Jämnat rikt sto.ff tilJ »thrillers » i
ubåtsgenren.. Kvantitativt torde elen tyska produktion en hålla första placeringen; pä andra plats kommer de enge·l skspråkign berättelE13ma . Orsakerna härtill äro flera. En av dem är s jälyfallet ubåtsvapnets förstaplansroll i den tyska sjökrigsföring en. uncl e!" de båda värld skrigen.
För elen, som under årens lopp har läst åtskilJiga volymer av d etta
slag ligger en reflektion nära till hands, den nämiigen, att stoffet från
ubåtst jänsten gör sådana berättels er väl ~\gnad e som demonstJ·atio nsmaterial för nationella stilarter. De skildra d e upp! evelEierna äro ofta spänna.nd e, det ena farofy llda momentet avlöser det andra; men samma sak
äterges på olika sätt alltefter berättar·e ns kynne·. De tyska böckerna präglas av hu rtfriskhet, gåpå-mentali tet och hurrarop; de brittiEika äro mera
lågmälta , m.era »matter of fact»; men kanske just därför mången gång
mera sympatiska. Fransk ubåtskrigföri ng har hittills ej varit särskilt rikt
dokumen t er ad i bokform; till sam,! ingen av ubåtslittera tur från det andra
världskriget har emellertid nu adderats en fransk bok, be·r ättelsen om
ubäten Casabiancas operationer und er den tid som. närmast följde pä
Tonlons besättande· av tYE'k arn.a i april 1942.
Boken ha!" en utpräg·Jat personlig stil och eftersom författaren-ub åtschefen är fransman finna vi här en berättelse »på franskt sätt», där
känslor och stämningar lämnas utrymme och gör a a rbetet till ett l evand e och mänskligt dokument.
Amira l Darlan hade på våren 1942 beordrat fran ska flottan att förbereda 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 emellertid gjort sina E'peciella förbe r 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 helSkin.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 itali enare besatta Korsika till
hjälp för mot.st.ånclsrö relsen på denna i\ Be-rättelsen om dessa företag
~~Uder bå de ~pännande och instruktiv läsning. Höjdpunkten på de-nna
t -Ockadbrytnin gsverkEamhet blev landsättninge n av fran ska commandoruPP er på kajen i Ajaccio vid tidpunkten för Italiens k ap itulation mitt
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för näsan på 20.000 man tyska trupper, som då befa.nn sig på ön . Ko r
blev det första franska cl epartem.ent, som rensacles fr å n fiender . Och Stka.
ön kommit i allierad hand blev den en av utgångsip unktema fö r de Har
fatt.
satta landstigningsoperationerna mot moderlandet.
Boken ont Casabianca är en bra bok; men elen är inte fullkomJio· ]'··
fattarens stil är ibland långtradig med många uppre pninga r ; O(''~.., . Ölor.
·
f ranska. till
"
f ran
·
engelska har inte resulterat i en genolll o·.'t er.
sa.. tt nmgen
de 1ättflytancle komposition. Men boken har ändå sitt intresse in te 1~1:~~
ur den synpunkten att elen visar vad som kan gö r as även i tillsyn e-s 0111 öl
liga situationer, blott viljan finnes; defaitism andas boken om. Cas·tJJ
· · ia ncaJminst av allt.
H. E.

M O SCO W » av förre

» MY RINGSIOE SEAT I N
ungerske finansminister n

Dr

N i eh olas N y ara di,

297 sidor, New York 1952.

Dr Nyaracli är en intelligent och lättläst skri bent, som unel er 7 må·
naclers förhandlingar i Moskva 1947 h ade goda möjligh eter till inp;å ende
observationler beträffande mvjetiska förhållanden. Han kom diir vid i
kontakt med högtstående ryslm ämbetsmän och tecknar d eras kar;1k tärer
med stor uppriktighet såsom de ssa kontmo till synes såväl uneler för·
handlingarnas gång som »utom, tjänsten». Hans stil är personlig och
färgad av egna och Ungerns bittra uppl evelser und er och e.fter kr iget.
Han har sett sitt land sovjeti seras och utarmas och är personli?:en ur
stånd att kompromissa n"ted sin uppfattning beträffande kommu nif 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 lämnad e 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 me tod er, som därvid tilläm pas .
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 restriktion erna 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 , a 1tt skilja på varor,"' son~ ha 1nili·

.. . eiler icke militärt värd e' Allt utan undantag utnO'ttjas i Sovjet för
talt ·no·sändamå l. »Detta gäller även sådant som trä och glasl on• därrus~Jlla:ses att inra m a porträtt av Stalin att upphängas i militära ba11181. r för att därm ed höja sovjetsolelaternas moral.» I detta samman.
. .
. .
~~
1
o· fä ller Nya racl1 bittra ord om SKF, som vm 1J ngern enligt N . l eve·
]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
ukull e h aft stora möjligheter vid en kraftncätning med Sovjetflottan1.
5
Bolcen. är trots det blodiga allvar, EIOm li gger bakom, skriven i en mycket l edi g stil och m\ången gång med bister hum.or. Det ironiska kommer ofta fram såsom v id beskrivningen av revolutionärernas utomorclent]igt påk ostad e fest unel er h errskap et Molotovs värdskap i Spiridonovkapalat EI3t t ill åm inn else av revolutionens 30-årsdag men någon gång även
av upprilctig UJlpskattnin g, såsom då författarens hustru efte1· många
]lindra nd e om och men blir verkl igt skickligt omhändertagen pil ett s jukllus fö r en akut operation . Härvid lyser författarens personJig·a tacksamhet i genom.
Genom h ela boken skymtar r omantiken s bläa vinge. Det börjar med
en mi sst änkt m ån gordigh et vis a vis elen kvinnliga sekreteraren och snart
anar man elen varma böjelse för sagda person som uppstått ho s författar en u nder härför uppenbarligen ganska preclistinerande förh å llanden i Moskva och som resulterar i giftermål, som bl a medför att d en
kvinnli ga sekreteraren behåller sin befa ttnin g m en mister lönen för densamm a. Detta r omantiska inslag i boken gör elen i cke mindre läsvär<L
H. U.
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