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Meddela nde
från
Kungl. Orlogsmannasällskapet

Nr 4/1956
Utdrag w· prolokall /rdn Sällskapels sa mmantriid e
den 4 april 195G.
1. Valdes till föredragan de i den nya ve tenskapsgr enen
Personal och U tbildning ledamoten Bong n:lCd ledmn.oten
Edenberg som suppleant.
2. Förrältad es v al av Bc'redning sutskott för arb etsåret
1956- 1957 och förklar ades följande ledamöter valda :
a) såsom ordinarie ledamöter (förutom. Sällskapet s vice
ordförande och sekreterare ) '.ledamöter na Molander, Norclling och Lindmark,
b) såsom supplean ter ledamötern a S egrell, vVallin och Eng.
3. Va ldes till korrespond er a nd e ledamöter av Skällskapc t:
överingenj ör Sven G:fi{clin, Bofors,
Kommendö ren , greve Knllt Gustaf' Hamilton,
Kammarhe rren, friherre Osc·a r Magnus af Ugglas,
Fil. floklor Arne Forsell,
överdirekt ör N ils Hugo Charles Larsson.
4. Verkställd es omröstning angående för slag om_ införande av Underv a ttensväsen de som särskild vetemkaps grcn.
Omrös tninge n bland d c nä rvarand e led amö terna r csultcl'a d~ i 4 j a och 10 n ej.
6; poströster had e inkommit, varav 39 j a och 28 nej.
D.et sammanlag d a resultatet av omröstning en blev sålunda
43 Ja och 38 n ej. Förslaget förkl ara d es jämlikt stadgama
43: 2 förka sta t eftersom dets a mma icke vunnit föreskriven
-&m ajoritet.
s 5· Beslöts uppdraga å t Berednings u tskottet alt till näst a
~ k_Inm an~räde ~tlarbcla ~.~)l·sla.~ till. anv~sningm: om vad Sällap ets arsberaltcl ser foretraclcsv 1s hora omfatta.
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6. Höll ledal~!oten .. Lagercrw~t~ inlr~~esanfö~·an:l ~. jän1lik
stadgarna§ 31 over amnet: »Nag ra p1onlem, v1d l..11 gsp tne~~
rina
av örlogsflottans
personal».
b
.
7. Höll ledamoten Schreiber inträdesanfö~· amle
net: »Några synpunkter på malerialutvec klmgen
inverkan på fartyget».
8. Föredrog sekreteraren utdrag ur inträ~e~anför an de U\'
ledamoten Gottfridsson över ämnet: »Strategi l a tom a lde1·n».
9. Föredrog ledamoten Lagercran~z a.v honom . ~i.\d'attad
årsberättelse i vetenskapsgr enen ~av1gatwn och S] ofar t föt
år 1955.
Karlskrona den 5 april 1956.

B. LIND af HAGEBY.
sekreterare.

Arsberättelse -

öppen del - 1955

fö rbi ndelseväsende.
Av ledamoten, major B. K. A. SJöBLOM.

Nyheter år 1955 om teletekqisk materiel
oc h fo rsk ni ng.

Und er denna rubrik har upptagits en del nylleler beträffand e u tländsk teleteknisk materiel på experimentst adiet
eller såsom fiärdiga industriprodu kter. Likaledes har beha ndlats en del vetenskapliga rön och forskningsres ultat
offen tl iggjorda under år Hl55. Uppgifterna har hämtats
främ st u r amerikansk litteratur.

Bilradiomoltag are au ny typ.
I USA har man fått fram. experimentex emplar av en ny
typ bilradiomoUa gare. Denna mottagare har i stort sett utseend e och prestanda som. en konventionel l bilradio. Det ät·
en sup erheterodyn m ed 9 stycken kopplade transistorer. Den
utnyttj ar som direkt kr aftkälla ett 6 Volls' bilbatteri och behöver fö r sin drift icke någon vibrator, lransfonnalo r eller
likriktare.
Experimentst ationen är i d e t närmaste okänslig för temperaturväxling ar. Den arbetar »störn ingsfritt» m ellan temperatur er på --10° och +80;° C. Det genomsnittlig a kraflb~hovet är approximativ t 1/ 10 av det för en konventionel l
bilradiomoltag are normala.

Pickradiomoll agare .
. Både i USA och Japan har man börjat tillv e rka helt lran-

Slstoris ~rade mottagare i liliputformat .
.. Den Japansk a versionen, som har formate t 15 X 10X 4 cm,
~r :~1 superh~tero dyn med ~ tr.?ns.~~torer. Den. drives a':. 1

tJcl, en pennflcldamp sbattener, ar forsedd med mhvggd hogDre, täcker fr ekvensen 550- 200 m samt väger 550 gram.
tet edn amerikanska mottagaren, son1 också är en superbeo Yn är ännu mindre, 13X7X3 cm och har alltså stor-

227

226
leken av en större tändsticksa sk. Den har inbyggd bögtnln,
är försedd med 8 transistore r och väger endast 480 ''rn:e,1
Den _drives. av e_tt c!-cellshatte_ ri, som håller 5~ t~mmar ~n'r1~ :
kontmucrh g dnft. lVIcd en h ten reserv b a tlcn-llllsal s h c r~iJt
,.
nas driftsliclen bli 120 timmar.
Trots det lilla formatet har dessa smumottag a re i s lo q
scll _samma egenskape r och_ prestanda som en slönc rund.
radJOlll o Llagare av konven twnell modell.
Ilellransisl oriserod röstelriv en sändare.
Ingenjörer vid Signal Corps Enginccrin g Labora lo ries i
Fort lVIonmoulh, X. J., har till experimen tsiadiet få ll Jr~1111
en radiosända re, där »röslen är kraftkällan ».
Räckvidde r på 200 m hur hittills uppnå tts med denna s~in.
dare, men man beräknar att kunna överbrygga av sländ
på 2 km.
Under konstrukti on är ockstl en motlagarct illsals, so m ]j.
kaledes avses drivas med talenergi. Motagaren kom me r all
ha storleken av en normal tändst icksask. Sänd aren b ehöver
en enda tra11sistor. Talenergin , som. tas upp i mjkrofoncn.
användes till en del för alt driva sändaren, till en (l cl alt
lagras till drift av moltagaren heten och resten för alt mo·
ch1lera den utgående signalen.
Priset på sändaren b er~ilmas bli 20 dollar.
Solenergi för cb·i{t au lelcfonförb inclelser.
Försök med landslclefo nförbindcl ser, där solen anviindes
som kraftk~illa , har experimen tellt bedrivits av Bell Labo·
ratories i Georgia USA. Dc solbatterie r, smn bärvid an v~i nd~s
ha bestå tt av 432 silikon-cel ler insatta i en h å llare av a lunJI·
nium i storleken cirka ~~~ X% m. överloppss tröm fr a n sol·
aggregatet, so m icke OJncdclbar t behövs för tclefoJ~ drif ~e~J,
lagras i ackumulat orbatte rier, vilka nattetid och vHI dahg
vä~derlck få utgöra kraftkälla för telefonclrif ten. Eft c rs~Jll
man använder transistoru trustning i stället för kOJwc nlJO"
. 'dl
nclla elektronrö r åtgå endast s1nå cnergibclo pp.
Det system, som här avses, tillåter flera samtal sm u li,cll~·
11
på olika frekvenser på en 2-tr ~ldsförbindelse. Dylika 111 H. . ~.
k~nalförbi .~H.lelscl:. ha tidigo[tl·e utnytljats enda~t vid rik sfft1•
bmdclser over slorrc avstand. Bell Laboraton es.- syslctn t 011
lå ter genom sina låga drifts- och anläggning skostna de r ,1
fl erkanalsfö rbindelser nu kunna användas även på k orloJ

dsledninga r. En förutsättni ng m:"tste dock vara viss mängd
~~skensd agar jämt fördelade över året.
krivare f ör 5.000 siflror i sekunden.
l
l .
'"]
.l
begränsad faktor vid autmnah~ .;:~ ra_memas oner :~r
slff10
under
s1g
halllt
•·t utskrivning shastighcte n, som
rnt 1
.. t l ..
f'"
.
ror/sele
1 USA har nu utvecldats en sknvare or avsevar · 10gre
hastigheter, 5.000 siffror/ s~k, hase rad på cfl ~n el~kt ri~ka
tryckningsm etoden xe~· ografL Metoc1en anses a anvanc nmg
bl a för tcletypcma skmer.

sEn

1

sextant för mulet uiider.
Solen och även stjärnorna och månen uts~ind a mikrovå~s
energi p å olika våglängder . Detta förhålland e kan n_lnytt]_as
inom den astronomis ka forskninge n, men det har v1sat si~,
att även navigation en kan nyttiggöra sig delta. En amcnkansk firma har konstruera t en fartygsimr en radioscxta nt,
som är en direkt motsvarigh et till elen optiska sextant, som
användes vid navigation i klart väder. Den bestå r av en antenn med god rii~Lverkan, en motlagare avstämd ~ör vflglängden 1,9 cm och ett antal servomoto rer, som vndcr antenn en i höjd och sida. stationen ~ir hinslig för den av solen
utsänd a mikrovågs cnergin .
Med f askänsliga deleldorcr styrs servomo torerna,_ som
ställer in antennen så, att den pekar mot solen. Hadwscxtanten ger kontinuerl igt solens höjcl och azimut på dir:ktvisande instrument . Den kan kombinera s med elektromsk a
beräkningsm askiner, som ger fartygels läge ~ longi_lnd och
latitud. Noggrannh elen är densamma som v1cl OJ?_llsk. sextant. Förd elen med radiosexta nten är a Lt Higesbcsla mnmgcn
kan göras oberoende av väderleken . Dess anYändnin g är
.
do~k begränsad till den ljusa delen av dygn:t.

~Igl~.alcr
men
crg~_~
mikrovågscn
ut
Ayen stjärnorna s~incla
nn aro för svaaa för radiosexta nten och ha langt·c vaglangeL
För att kunna :smä ta mot dem m ås te man ha s törre antcnnSJ~eglar. Även månen utsänder en svag signaL Mi:i .tningar ha
VIsat, att det kanske är möjligt, att konstru era en radiosexo
· manen.
tant , so1n f"·l
o ]Cr
Siffermaski n med transistore r.
sk~ör U~ Airforce har_ utvc,cklats en automatisk ~.·äknema111 av sifferlyp, »Tradlc». En prototyp har framstallts . D en
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innehålle r cirka 800 t ra nsistor e r och 11.000 gcrmanin m dio l
Ef~_?ktbchoYet är endast 190 " ' och volymen i del sln tg il~i~t·.
ulforand et komm er att hl1 c :a 100 dm~. Maskinen är :lv:·ela
att ingå i utru stnin ge n för s tora bombpla n oc h ä r k ons t~· · d
rad för beräknin gar för eldlednin g, bombfii.l lning oc h nnli: .
gation. T radi <.: kan behandla 1::; instorcnh eter och liisa ''·
C'tt
problem med 250 operation er på 15 ms.

Ralionali serinu inom leleprodu ktionen.
Ti!lvct_-lmingen av" tele teknisk materiel är myck et svar ntt
och pa grund ~~v ~le hitlillsva ra nd c fr mns ti~ IJ.
ningsmcl odcrnas hanlverks mass1ghe t och stora krav pa ')e r.
sonal __i sl~rl\.l b e hov av 1:ation_aliscring. På sistone ha r o~ksa
a nstrangll l ngarn a att ratwnall scra krönts m ed en vi ss fr alllgång, vilket kan till skrivas e n ga nska radik a l förän dri nrr i
både a pp aratkons truktion och tillverkni ngsmetod er. De t niir
främst tv å grundide er, som visat sig fruktbära nde , dels den
s k m o rlulprit:ci p en, som innebär att apparate rna b yggs upp
av ett antal l1ll storlek och form standard iserade sma apparatenhet e t· eller moduler, del s ett helt nytt förfaringssii tl alt
»d ra ledningar », nämligen genom att »trycko» ledn inqa rna
som ett mönster av metallisk a linjer på ett skivform ig t un·
derlag av isolennat erial.
Del i autom ~ationshä ns ccndc 1ncst intressa nta och av atH.:r r~
d c produktio nsysteme t ät· det s k »projcct tinkertoy », »mckanosys tcmct », som utveddat s av Kational Bureau of Slandards för amerikan ska marinens r~ikning. Grundcn hctcn, Jnochllen, består av e tt elektronr ör och f em små keramis ht skivor eller brickor försedda med förtcnnta urtag i k anterna.
Med hjälp av koj)pling strådar i dessa kanturta g löd s dela r·
na ihop till en enhet. På skivorna applicera s kond en sa to rer
och motst ån d genom ett speciellt » t1·yckning s- o<.:h inb riinningsförf ara nd c», som ingår i framställ ninospro c edu rc n.
De olika m odul e rn a sätts seelan ihop till tomplet ta apparater genom alt d e utsti<.:kand e ändarna av koppling slrttdar:1
n a runt modulern as kanter slicks in och löds fast i hM
större skivor av m etall och plas t, p å vilka förbind ningslcd·
ninga r m ellan h ålen framställ ts m ed e tt cts ningsförf nra nde·
Hela fabrikati onssystem et är utform a t m ed tailk e p [l lå ngt
driven a utom a tis ering och fl ex ibilite t. De olika ke nun isJ;~
1
brickorn a m e d sina elektrisk a bYggelem ent o<.:h sa nJ nH81n:
k
r
ledninga
tsade
byggnad splattorn a med sina möi1stere
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stor del automati rJ)corL Äve1:.. sam m a 1~sättningen ~-.an
11'\15 m ed hpll) av halkort, varvid halkorten represen terar
se 1 jnga rnas uppgifter om d eta lj specifika tioner och koppling .
fl 1Il

~sc 1tttering>>.

Inna n ultrakort vågs- och mikrovåg sområden a för drygt
tt tiotal år sedan mer allmänt började utnyttjas , var forsk\<1el1 hu vudsaklig en kon centrerad dels tillmarkvågsutbn~d
~~\ng ö~rer. en h_?mogc}l . lcrl"ande j_ordyta,__ d els till vå_gutbre ding vw JOnosf a ren. f1llstand et 1 den lagrc atmos.far cn var
bl ~m .
l Ot"l
.
)l
"
H ens pro
oväsent l"1gt f"""?.r (a
Inom de hogre frckvcns omraden a paverkas emellertJ d utbredninge n i hög grad av trop osfäriska förhå llanden.
Man h a r försl ansett att mikrovåg ornas räckvidd varit beoränsad till horisonte n. Räckvidd er lå ngt bortom d enna kunkorde emellertid i praktiken konstater as. Dessa de mycket
ta vågorn as rä<.:kvidd sförhå llanden ha emellerti d varit »uton~ kontroll ». I dett a hänseend e har ett utvecklin gssked e av
mmerlig b etyd else just avslutats . Man har i for skningsar betet använt t e rm en »Scatter Propagat ion» - som närmast kan
översätt as med spridning sutbredn ing - när det gäller fortplantninge n av dessa våglyp cr. Grundern a för och d en praktiska b etydelsen av Scatter Propagat ion har varit förem å l
för ett intensivt forskning sarbete i USA under mer än fyra
år. Detta arbete har nu gett resultat, som också kunnat offentliggöra s under å r 1955.
_Med mikrovåg en har alltså nya områden för vågutbre dnmgsforsk ningen tillkomm. it. En n y vetenska psgren, radiometeorologi, h ar u p p slå t t.
.~ör ultrakort a- och mikrovåg or talar man om spridning i
stallet för om reflektion . Man skiljer m ellan jonosfäri sk och
1roposfäri sk spridning . Denna spridning och dess praktiska
~tnyttj andc fö_r räckvidd er bortom horisonte n ~enämncs i
(en aktuell a litteratur en »scalter » eller »scattenn g».
t D_e~l j on<_J_~färisk"a sp_rirlningei~ äger rum i det lägre E~skik
et l Jonosfare n pa hoJd er av c1rka 100 km . Med utnyttJan de
\.~ d_enna kan man erh å lla räckvidd er på 1.000'----2.000 km.
Jonosfäri sk spridning utnyttjad e frekven ser ligga mellan
2r-·~ dOch
c:a 60 mp / s och lämpa sig sålunda endast för över'~rancte av relativt smala frekv ensband rymmand e exempelIs en telefonka nal eller några telegrafi kanaler.
ih·Den troposfär iska spridning en, som i detta sammanh ang
den mest intressan ta, äger rum på e n höjd uppsk a ttad
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till _om!<:ring 8 a 10 km. Hoär kan alltså)ämfört med j on osf:·
spndnmgen kortare avstand på c:a 1::>0--1.500 km Ö\·e rh 1.~ 1._
gas. Maximisiffran motsvarar avståndet Smygehuk i s· ~g.
till Treriksröset i norr. Den troposfäriska spridninge n 1?et·
anvä1~das för frekvenser fr ån 100 till minst 10.000 m ph; 'all
ll_Jcdgi~er sålund_a _överföring av mycket bre da kan al e r, 11~~!1
llgen ~wen televiswnskanalcr.
J·
Förutsättningen för praktiskt utnyttjande av scalle ri ncr :·
.. d
h
a tt· s~_n are- oc motta_~arc-~ nt ~_nne~- äro ::skarpt rikt a d e»:soc]dl'
att sandareeffekten gores tillracklig (storrc an vad s 0 111 .. ~
l~_?rmalt för mikrovågsändarc~. I dc anläggningae, som t~t:
forts. h ~_r u~eslu!ande para~ohska antenner använts. Dessa
ge tlllrackhg b~de mekanJsk <?Ch _elektris)<: Solnbili le t och
med dessa kan aven ett smalt nktdwgram erhallas.
Den troJ:osfäriska spridn in g~n ä~ey r~un inom en Yolym
av almosfaren, som hggcr krmg sl.::anungspt;l~klcn m ellan
sbind_are- och mottagareriklningen.
Olika teorier har U])J)stäJlls och matematiska b erä k nin"ar
gjorts för att klarhigga de problem, som. äro förkn ipp <~de
med denna spridning, som medgivit »förbindelse bor lom horisonten». _Här är emellertid icke plats att ingå ni:irm ar c på
dess a tconer. En av dem går emellertid i korthet ul p a alt
spridningen har sin arund i turbulens i atmos~ären. Denna
är inhomogen och inhomogenileten orsakas och vidm ak thålles av turbulenta rörelser (oregelbundna rörelser, som upplräda i gasformiga eller flytande ämnen när slrömma r f lyta
förbi varandra, eller när termisk instabilitet ä r råda n de )·.
Om sändare- och mollagarc-antenner äro rmHlslr[lla nde
~iger spridning rum från praktiskt taget hela alm osl ö.ren
över horisonten från sändare och mottagare. Är sändar e- och
moltagare-antenner skarpt riklade sker spridning huv udsakligast från den volym i almosfärcn, chlr antenn clia a ra n unen
överlappa varandra (se fig nedan).
o

°

M

s

pet h ar konstatera t_s, att den borlom h arisonlen erhål~_1:a
. alstyrkan är relativt oberoende av frekvens, antcnnhoJd
1
sl1~ m eteorolog iska oförhåll and~n. ..
..
ocsllsom exempel pa erforderllga sandareeffekter kan nan::' att del för en TV-överföring med bandbredden 4,~
nasi s erfordras en sändareeffekt av cirka 0,5 K\V för att
~~:erbrygga etl avstånd av 200 km.

Sålunda vunna forskningsresultat h a öpp_nat möjl~_ghc~_crför stabila radioförbindelser över stora distanser for hoga.
na
··
f..
t
frekvenser, förb.i~1~lel~_cr som ..kum~.a ulny t l'.Ja~ ,av~_n
.Jr ; ~ra
bandbredder mo]llggo~·ande _overtorande av [V aven IM <tvstånd borlom d en optiska s1ktgransen.
.
De sålunda vunna kunskaperna om ~calt_crmg !'-l:.nna J:yttiggör as på m fmgnlw_nd_~1 si~-~t ~c:h få sm gn·na tlllamp_l;~mg.
Härmed lwmma radwlan ld orbmdclser a lt kum~~ uppt~llas
mera oberoende av bergig terräng. Dessa torde aven bh avsevärt billiaarc genom att färre länkar krä vas. Genom att
relativt en1Ja antennkonstruktioner oc:h låga masthöjder erfordras, tord e det icke erbjuda några slörrc svårighete r alt
för viss a slag av förbindelser anordna rörliga eller ålm.inst~
ne transp ortabla r a <lioläuksvs lcm. Likaså torde genom dyllka scattering-förbindclser h:~wsmissionsfrågan för television
över län gre slri.ickor avsevärt ha förenklal s.
Utveck lingstendense r inom teletekniken.
Med det följande har jag tänkt beröra dc ulvec:l~lingstcn
denser, som nu ];:unna urskiljas inom aktuella avsmtt av teletekniken, för alt i följande kapitel försöka dels 1_1-ågot behandl a viss a allmänna milihira. krav på ny lclctckmsk appetratm·, dels se huruvida teletekniken har möjlighet att motsvara dess a krav, dels överhuvud se hur den teletekniska
utvecklingen kan kmmna att pftverka den militära telekommunikationen samt dels slutligen diskulera dc foklorcr, som
kan k omma att begränsa denn a utveckling.

l'el ~~elmikens u _tveckling_ i sam~:and med 2. väi:Jdskl~igct
1Zan sagas ba vant exceptionell. Aven under de sista aren
1lar en n ästan språngartad utveckling på teleteknikens och
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teleforskningens oml'Llde iigt rum, något som man li<linn.
knappast haft anledning förutsäga. Denna utveckli ng\ ~~
kanunit alt omfatta främst komponenter, komponenlur v
och konstruktionsteknik. Tillämpning av dessa landvi nninn.~l
har redan börjat, m en utvecklingslinjerna synas nu n ära 1~~~·
obegränsade och man k an emotse en kraftig utveckli nu ng
den teletekniska apparaturen även inom de~n närma st~" 1'0~
öxsperiodcn.
Elektronrören undergå en s tändig förhällring ifrf1 ga 0111
livslängd , driftsäkerhet m m. Mikrovl'lgsrören ulvccld as lllot
hredbaudiga, elektronisk aystämbara och lält modul er bara
rör. Proclukter grundade på halvledartel;:nikea: diod er, lik.
riktare och transistorer (behandlade i föregående årsbe rii[.
tclse) undergå fortlöpande förbättring. Transistorerna torde
kunna tillverkas för högre effekt och frekvenser och fa en
mångsidigare användbarhet. De lorde a lltm er komma al t ersätta elektronrören.
Molslånd, kondensato r er, transforma torer, r eläer e k förb ättras och göras mind r e. överhuvud fortsätt e r ten den sen till
miniatyri:>erinq och subminiatyri:>P rinq av d essa kom ponenter och av elekt r onrör.
Problemet med livslängd och lagring h os torrbatterier förenklas genom förbättringar av ele klrolv t- och elek trod material et Utvecklingen kommer även att medföra mind re stor·
lekar och vikter för både baltet·ier och ackumul ator er.
Magnetiska och j'erroelcktriska förstä rk are äro äYen sla dda
i stark utveckling och torde få större a n vändning.

Konstruktionsteknik och komponenturval lonlc kom ma ali
medgiva avsevärt kompaktare sammansättning och upp·
byggnad.
ProdulionsteknikPns automatisering, som tidigare be rö rts.
och produktionens inriktning mol masstillverkning k an an·
tagas minska lillYerkningskostnadcrna i avsevärd grad .
Förenklad :;er·vice erhålles genom Lilh·erkning i utbytba rn
enheter.
Det kan förutses att d c framsteg, son1 gjorts i for~kn in g_cii
på vågutbredningsområdet under senas te tid , genom r ~t d t O'
meteorologien ytterligare kanuner att u tveck las . Häri gen o~~
torde man kunna erhålla säkrare och mera omfattan de r"
dioprognoser. Effektivisering av bredbaneliga an lennsys lcJII
och transm issionselement torde kunna erh ållas.
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. ·t ära krav på ny teleteknisk apparatur. Hur kan utveckinom teletekniken komma att påverka
11
?
'' ."'·tär telekom munl"k a t"10n.
1

~~~stende' nser

11'1 11

I för eliggande tekniska utrecb~i_n~ar in_om f_örsvaret h~r
state rats, att den moderna nulltartekmken 1 mycket hog
k~nd är beroend e av telet ekniska hjälpmedel och att delta
gta·o cnde efter hand kommer att ökas.
.
. components symposJUm»
. l
bCl
1.
- ectromc.
»Fl
I ett för edrag VH
Washin gton anförde brigadg;neral \V._ P . ~or~len:an följande· »Vi stöde r oss numera pa teletekmken 1 sa hog grad att
Je;l nå tt stadiet av elt vapen och intar sin plats tillsammans
;ned manskap, livsmedel och ammunition som en fakto1·, vilken b es lämmer vf1ra stridskrafters prestationsförmåga och
effektivit et».
Vårt beroend e av teleteknisk utrustning, som grundläggande och väsentliga delar av vapen och stridskrafter blir alltmer accentuera t.
Brigadgeneralen uppställde följande allmänna krav på ny
teleteknisk apparatur för militära iindamål:
l. De n m åste h a .större mililär effektivitet ifråga om ri:i.ckYidcl, nogg rannhe t, kapacitet och förmåga att arbeta snabbt.
2. Den måsle va ra m indre, lällare, st abilare byggd för a l t
öka rörligh eten.
3. Den måsle vara mindre känslig för ömsesidig eller
fientlig interferens.
4. Den m ås te vara driftsäkrare än någonsin tidigare.
5. Den m åste VCJra enkel alt handha och underhåll a.
6. Den skall k ri.i.va elt m1n1mum av pengar, arbetskl·aft
och fabrik sutrustning fö r tillvcrl;:ning.

_I vad mån kan då tcleutv eckl ingen sägas tillmötcsaå dessa
i:ulitära kr av? Kftgra exempel avseen~le förbindel~emeclel
'-Unna a nföras:

avÖkade räck vidder komma _al~ erhållas genom förb~itlrin_gen
d antennsystem oeh transmJsstonsclement. Genom utnytlJank~ av scattering komma även »bredb andiga förbin d elser» att
lllna upprättas på avsevärda avs tånd ulan n<ellanliggande
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länkat·. Bättre prestanda torde också kunna erhålla s i
med säkrare och mer omfattande prognosundcrlag.

Ot))

Kapaciteten kommer alt öka i och med att effeklbcho ,

. l(ar, gcnmn utnyttpn(
.
l c av tr an sis\et
Jws appara l uren nuns
t

rer

1n Jll.

0-

Dri/tstiden förlänges _yllcrligarc genom d e för bä l trade
egenskaperna hos battcncr och ackumulatorer.
V ikt. .och .volym
torde
.
l alltmer komma att miskas h<>c 1101l!
S~l l~m1maty~·1ser~ng av_ wmponentcr och genom dessas m å na,
sullga anvandnmg, liksom även utvecklingen mot mi nd~
storl_ck och '_'ikt för tm:rbaltcri:r _ocl_l ackumulatorer. Konst~
rukl1onstckmken hae JU ocksa 1nnktats mot kom p ak tar'
uppbyggnad och slörrc stabilitet.
e
~öjligh?tcrn_a att UJHhika fi störning och avlyssninq torde
bh avsevart forhattrade gcnon1 ökad användning av hörrrc
frekvenser och effektivare riktantenner. Möjligheterna till
störning och avlyssning av scailering-förbind elser äro svår:t
att bedöma.
Dri/lsäkerl!eten ko!nmcr att förbättras med utv ecklingen
av konslruklwnstckm k och komponcnluryal.
Konstruktionstek niken och komponenternas mångsi di !.!a anv~indbarhct göra också att end a st elt fåtal manöve\·or g;m erfo r dras, något sont förenkl a r handhavandet av appa ra turen.
R eparationstjänsten förenklas genom alt apparatur en lillYe rka s i ulhvtbara enheter.
Genom r a-tionali sering och au lom a lisering av pro(1 nktion en och dess inriktning m o t masstillverkning bör tele apparaturen kunna bli avscYärt billigare.

Sammanfallnings ,•is kan alltså konstateras, alt tel etekniken allmänt sagt är så inriktad, alt den tillg8doscr m il itä_r·
teknikens fordringar. Emellertid kan också konstater as (v1l·
~(et kan -yara fallet i fredstid), alt teletekniken »ligger fö ~·e
1 utvecklmgcn», så alt militärtckniken, liksom taktiken, i s1n
tur få anpassa sig härefter. Här råder alltså en viss växelverkan och man kan med visst fog i detta sammanh ang tala om forsk arnas och teknikernas inflytande över tak ti k~JJ·
Nedan skall exem.plifieras hur man kan tänka sig m ilHart
utnyttjande av forskningsresulta t samt huru konstruktion a~
och erfarenheter från »kommersiell» teleteknisk app ar ntl1 1

ss anv ändning skulle kunna få tillämpning inom för_
...
o
lJIIld exempel som valJas och den ttllampn11;g som f?rc~bs
D ~ förutses göra intet anspråk på att vara auktorJtatlva,
el}ef'örhå llandei:a icke. tillräckl~gt studerats och id:.e l ~ell~r
da, ·för tillräcklig tekn1sk .. kunn~~hct ..och_ erfarenhet. s la hll
)lads- De i m~u;g::~. fa~~ ho gst SJalvstan(~_I ga_ spekulatiOnerna
1
b.! alltså h elt sta f~r forfatta~·.ens. egen rakmn~.
.
.
f,\vran kan fön~tspa en :tark okmn~ av »korlhallss:gnalenn~nstekmken
av lramnstorcr
ocn
n»· I ~r 011struktw
,
.. ' utlwttJande
.
.
c ' )älta k omponenter gor
alt man snart k~m tillverka dnflssma
·
..
· o
·'j-ra »väs t j"zc 1'ssia t zoner»,
som l;.rava
u t omonl en tl'
· 1g t· sma
sa ~ r~"ibelopp. Jämförelse kan göras bl a med tidigare been 5
·
· 1 ·
·
skriven
tale_ncrgH
n ven ra;·1·wslatwn,.
som 1· pro t o t)'P f ~-a ~n~
tällls av S1gnal Corps. 5tHlana stattoner kunna till b1lhgt
~ 1\ 5 - li'1Clcrstigandc en liten reseradi~s - n_1 .n-;slillverka:
och bliva »var mans egendom». En dyl1k stallon skulle fa
användnin g främst inom higre arme- och KA-Jörband och
avs evå rt bidraga till infanteristridens och närförsvr.rets effektivisering. Den sk ulle liksom hjälm och handvap en lmnna
bli en del av soldatens utrustning.
Vunna kun skaper om scailering skulle kunna nyttiggörns
de mi litära signalförbindelse rna på olika sälL Radiolänkförbindclsenut skulle lätlm·e kunna upprättas, därigenom att
scattering är relativt oberoende av terrängen. Dc stora räckvidd erna m edQiva färre länkar i en kedja, vilket trots det
större effektbehovet torde innebära e tt avscv~i rt förbilligande. De för flera användningsområ den relativt enkla antenner oeh de lå1m masthöjder som erfordras, öppnar diirjämtc
möjligheter ~.,tt anonlna rÖrliga eller å tmin s tone transportabla radiolänksvstem, vilka kund e utnyllj as för snart sagt
vilken slags telelwmmunikatio n som hcisl och ft'l vidsträckt
a!wänclning. Genom rörligheten skulle ocksll länl;:syslcmens
sarbarh et avsevärt minska. Utö ver radiolänk kunna scalleringförbindelscr utnvttjas för enkla lå ngdistansförbindc lser,
varvid h öga frcl\:yenser kunna användas. Del torde innebära
stora svårigh e ter hådc alt stiira och avlyssna dessa förbinde~.ser genom deras skarpa dircklivitet.
oOverhuvud torde d c tekniska framstegen p:o1 brcdbandsomrad et och troliga militära krav på transmission av t elevision
Incdföra alt radiolänk - även med fältmässiga nlrnstningar
........ komme r att användas i allt större omfattning. Radiolänken
k~llyttjas eme_llertid bäs~ ~~>m. ett kom1~~em e nt till trå d och
~b. el. Koventwnella radwforbmdelscr hora allt fram gent an\'<11ld
as såso1n reserv.
1

o~h ~~se- och stridsl~~l ~1in gstjänsten.. ..
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Xven. i vad a~se~· tråd- och kabellö!·bindel::;cr ör en \''
ulvcc!dm~. ~tt ~~-rvanta. G_~nom utnyttJande av tt'ansist 01, 1Ss
rus_tnmg {Jfr tiOlgarc berorda experiment av Bells' la b ~l\
loncs) och den moderna förslärkartekniken tillika med 01 <1dern lätt telefonkabel torde man kunna få fram f~il! 1 p;I 11 ?·
~pparatur föt· milit~ira cxldusiYa mångknnalsförb in<i~;~Jg
~el'
ovc1· langrc eller korlnre sträckor.
Fjärrskrift ?ch bildöverföring tillika med snnbböv c rfi) 1·i1 .
syslem av oh k a typer lord e förutom på mikrov å er J· Lllgs.
nn'a
'
b
,
..
f..
··
over oras aven va dessa k abclförbindelser, varigcuo111 de .:
mer effektivt kunna utnyttjas. Högre skrivhastighe ter ~~d
tclelypc torde kunna erhållas gen01u annan övcrföri nus]; <]
och genom utnyttjande av tidigare beskrivet snabbstr if~<
s,
' l\' ll pp
utskrift
som möJ'lig·gör
(xcrografimclodcn),
syslem
<
•
,
.·
•
,
,..
•
t11l D.OOO tecken 1 sekunden.
Ih~1· te!evision kommer att ulnytljas inom militär le ]C'].~ 0111 _
n:m~1katw_~1 syne~ svårbesl~imba~·t. Här torde man få pröva
s1g fram for att f1_m~a de vas_cnlhga användningsom råde na. 1
v~_d avs~.~- transJ~u.ssJon av bildmaterial eller situation er, där
S.Jalva rorclscn 1 Jakttagelsen har en underordnad ro ll bör
>>av utrymmesskäl» en ann a n form av bildöverförin o· 'Y ·n·a
"' ' '
att föredrn.Qa .
. Em~llerti~! kan konsta leras, alt television torde få anYii ndl~Jng 1 bevaknings-. oc~1 stridsledningstjänst i dc fall de nna
fonl:·ar ?n modermsermg av prestationen, som kan in nebära
en t1dsvu1st, fylla krav på större exakthet, spara p ersonal
cllce avlasta annat kommunikationsmedel. Exemp el hä rpå
skulle kunna vara televisioncring av rada1·-PPI-bilder inom
ku_sl-· o~h luflbevalm~ngen eller presentation av plo tl som
oncnlcrmg mellan olika (slag av) slridsledningsccntraler.
Man k a n kanske ocl-c~tt hi11ka sig television fö1· öve rfii ring
av direkta stridsbilder till exempel~is en slridslcdninsgccn tra'l
ombord eller vid elt RA-förband, där en förbandsch'cf e ller
f~1rtygschef, om även radar-PPI finnes, sålunda skulle ha
Llllg:'\.ng lill både ett horisontellt och vertikalt »clcktronisP
pl?ll» för sin stridsledning. Man kan ännu mer när ma sig
sc1ence-ficlion och föresl~illa sio· television oberoen de av
dagsljus. Härigenom skulle inom ~tridslcdningen t elevi sio nen
bli deL fullslämliga »vertikala» komplcme~1tct till rn d:ll··
De_tla skulle kanske kunna åstadkonunas genom att kou st rner:a mfrarödkänslig televisionskamcraapparatur, nåoot som vii i
l~k e vore omöjligt. Dc vetenskapliga l-andvinningarna i öY·
l'l~t. på optil~cns o_ch elektronikens område toretc gör n de t
l1lOJhgt, att 1 nu Icke anad grad öka televisionskam erans

. ]J et ljusoberoende och råckvifld, så alt television i

J~iill 5bi~Htti~n med ~·adar skulle:. kunna prc~cnte_ra de_t båsla
J~on~b a r a clektromska und crratlelsematcnal,

1 honsontalta111' v~rtik a lplan för stridsledning från fartyg och från mao_ch 5 och flygvapnets centraler i l and .
bit på väg 1:10.t ytterligare fulläiHlni1_1g av rad W' l~_a r
r edan komnut 1 USA. Man har har gJort lyckade for11.~~11 för olika mi~_itära _ändam ål med. »färgra~lan~. På .. in_d i·l
s_o t r erna f r amtrada har land- och flygplan 1 ohka farger.
]-a. o del anses även möjligt all ,skilja mellan högt- och lågl1
g~~ande flygJ?l an. Mot,svarandc syslcn~ för alt ~kilja ~-nellan
f;sta och rörliga yt-n:al l~mma vara tankbara .. av?n for !.uarina spaningsrad ~r . L1k~~a lon~ e m_an k u a forvan ta s torr e
.
xakth et i vad galler ho.]dbcstamnmg av flygplan.
c. I vad avse r räckvidd för radar mol ytmål undandJ'ar s1g
det förfa ttarens bedömande, om radar ~\'en på centime_tcrvåaor k an öka råekvidden med utnylLJandc av scaltenng.
En° elvlik räckviddsökning kan dock länkas möjlig.
Det tord e ä\'en bli möjligt att så förbättra radarmålekon
att man av dessa kan utläsa mee om målets storlek och utseende i övrigt än vad som nu är fallet, vilket givetvis avsevärt måste effektivisera stridsledningen. Det synes ej heller otänkbart, aH man av radarekot skulle kunna sårskilja
egna och fientliga fartyg eller flyplan. Detta skulle kunna
ern ås genom att förse de egna stridskrafterna med speciell
radarreflekterande materiel, som k au ge spccialkarakti:ir å t
ekobild en.
Eegrepet automation är ~å nylt alt det ännu inte torde
finna s någon fast och klar definition av detta begrepp. Pol~_ulärt och yllcrligt förenklat skulle automationen kunna dcfmi eras såsom el t mekanisera t tänkande eller också såsom
en m ask inellt automatiserad beslutfallninv,·. Detta för tan·
ken till operalionsanalysen vars uppgift 'är att »v<.u·a elt
verktyg för verkställande organ i avgörandefrågor».
Det vid are begreppet cmtomaiisering torde emellertid i
detta sammanhang vara mer til1ihnpb a. rt.

rJlE:;

m:

Automati seringens hjälpmedd äro i huvLHlsak av tre slag.
d 1. . servo- och regleringsutrustning för automatisering av
eta!Jm anövrar cllee operationer.
r .. "~,· . m atemalikmaskincr för olika slag av matema tiska be-·
a1 'lllngar.

le~~~-

k alkylatorer för lösande av operalionsanalytiska prob-
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. Au t f~matise~·i11g h ar redar~ få ~L en v i dstt:äe~d tillämll nin
mom mdu stn och kom m umkatwn. Dess viktigaste anv än 1g
nings~mråde lord~ f n ':ara atomindustrin, där man Lvi nga\:
utnyttJa se rvotekmken till det yttersta. Inom. telefonvase nd ~
har man d!mcns i onc~·at .aut<?matike~l_ ~~~cd d~ssa h).älp ntecte\
Exempel pa automat 1senng mo1u nulttartekmken f m nas llled
de .au topiloler, 11avigcring:.hj ä l pme(lcl, cldled~lings!J;st n~ nten.
te~· JJ1~:t~·, som .r<':dan aro 1.. bruk. Rakn~maslunen lradtc föl'
US A1rfmce (tul1garc omnamnd) avses 1 stora bm~bp l an göl'a
samtliga bcrökninga r för eld ledning, bomb Hi Il m ng och navigation.
Automatiseringen och dess väntade ytterligare utv eckla nde
grundar sig på elektroniken och dess språngartad e utv eckling 1mdcr och efter nndra viirldskrigel.
.:\är är d å a utomatisering ett ur militär sy npunk t ö nskvärt hjälpmedel'!
Rent teoretiskt ör en automatisering lämplig när b etydelsen och storle ken av tidsfaktorn ~iro sådana, att d c m~i nsk
liga möj ligh ctc rna alt fatla beslut eller handla äro otillräckliga. Så är även fallet när den månskliga intelligensen inte
1·äckcr lill för ell riktigt beslut eller när sannolikh et fiir felakligheler vid h eslutet föreligger. Även här spelar _give t-_·is
tidsfaktorn en avgörande roll. P,rakliskt sett kan d et ~ivcn
vara av v~irde föt· en kvalificerad chef, som genom automatisering kan undgå att belastas med andralwndsup pgiftcr
till förmån för väsentligheter. Man kan även liksom i näringslivet tänka sig automatiseringen som ett me del att
»spara folio>, något som givetvis kan vara av viss b clydclsc
för ett litet land med låg folkmängd.
Automatisering kan såsom framgår av det sagda Uinkas
nyltiggöras inom förbindelse- och s t ridsled ni ngstj äns LC'n utöver det som ovan exemplifierat s.
Inom signalspaningen torde man kunna autmnatisc ra s.tationssökning, skrivning och registrering. Även för for ce nng
kan viss automatisering tänkas genom användande av ma·
lem a tik m ask i n e r.
En automatisk räknemaskin finnes redan konstruerad fö r
översättning av rysk text till engelska. I maskinens min ne ha_r
lagrats 230 uppslagsord med översättnin gar samt sex s yn l~~
reglcr. Automatiska språklexikon för n1ckanisk översätl tll.11 ~
mellan valfria SJW~lk torde innebära vissa svårigheter fol
språkmän och tekniker att konstruera, men inom v elenskW
pen har dock redan diskute r ats möjligheterna att bygga en.
mekanisk tolk, som mottar talljud i ett språk och övcrsä tlcl

till tallj ud på el t annat språk. Inom_ förbindelseväsendeJ11 5 ]·ull e ett dylikt system kunna tänkas få tillämpad and~ t 11;jn o· för kommunikation mellan olikspråkiga allierade
11 c
·
.. 1as ..1· s t ~~" l l e t .f...or lzonvenhonell
'=' ~ r ana l og t a nvar~{
v•fl efcr
t~lcll
1
emellerttd
torde
falforvrangnmg
lur.
a
c.l . ,rängm ngsappar
bättre och enklare kunna
'd tekn ikens ny a hjälpmedel
fol
..
mc
, ·tad kommas annan vag.
35
!11 operativ stridsledning förekomm.andc taktiska (och
1.n~ 10tcaiska)
av e!Iaa och
avgöranden, där det m ,c d ledning
'-,. ,
b
S ll.
fiend ens mö.]llghct cr, 1:·esurscr och metoder ~älle~· att komna till snabba och »vmnande» beslut kan giVetvis nutoma~iscri ng med,·erka h~1 rlill. Tillämpn in gsområdena torde få
inskränka sig dels till dc fall, då Liden icke räcker till för
Jlläns klig b es!ulfatlning, dels till sådana avgöranden, då opera ti onsanalys eller spelteori böra vara hjälpmedel.
I det förra häns cen det kan automat iseringen få sin givna
tillämpning för jnkls!ridslcdning, där ju tidsfaktorn år av
den allra slörsta be tydelse, men även för stridsledning ombord är sådan automatisering tänkbar. Ope r a tionsanalysen
har sin betydelse för systematisk beräkning av .-ap envcrkan och val av vapen och för taldiska och strategiska övervägand en överhuvud. Maskinell apparatur för att lösa i d essa
samm anhang aktuella matemaliska problem äro ~ivcn tänkbara.
Automatisering för att spara folk kan vara önskvärd inom de flesta gebiet och kommer liksom inom in d u s tri en
att h a sin g ivna ulvcclding även i det militära.
.Hur ldng.l kan då leJmiken drivas inom ett försvar? Tekn.tk en har h ll synes i sig självt ingen gräns. Man kan ju tänka
sig en. .?lekt ronisering och automatisering av militära vapen
oc!1 h] alpmecl el, som t o m går avsev~irt längre än tidigare
slusser ad e utv ecklingslinjer.
fe ~tv:c~~li~?.gsgränsen påvc~·kas emellertid av icke-tekniska
aktoret f tamst av ckonom1sk och personell art.
Cl

u

e~e.de l~.t~llgången säller ju i först~ l~and gränsen för ansla~ffrhll f ~ r svaret. ~ur m?cke.t ?-V ~orsvar~anslaget, som sl~?ll

n· as p a en Lekmsk cffekLIV Jsenng bhr sedan en avvag~
'
tngsfråga.
vilka
om
avgörandet
lår
åters
~.ä~· avvägn ingen ~ir gjord
kr~ llarteknbka fack, som medlen skall stoppas i, för att
bö~~Slll aktens. effektivisering » b~lligast ska·llo bli b~isl » . Här
avv:· d ~ tekmska faktor era avgora, men fragan ont denna
agnlllg ~1r ytterligt komp licerad, bl a dtirför att takliken
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och militärte kniken växelvis påverka va r undra l ängs
ständigt fortlöpan de utveck lingslinje . För att kunn a be dö ~1\
1
en riktig medelstil ldelning f_ör d en tel e tekniska utv ecl~li ng~;
m ås te m an göra en värderm g av samba~1ds~. o<_:h stndsler~:
ninasmed
lens betydelse i förh ållande llll ovnga t cl, nisJ·
0
~
hjälpmed el och vapen.
Såsom för alla är känt har tillkomste1~ _a:' nya v_al >en av
atom- och robotkar aktär omskapa t ~~en m~_IItar_a takti k en och
strategin. Vapnenk onuna att h a ston·e rac~.;_viclu, p r estanda
och hastighet . Detta inn eb ~r, a_tt flera och baltr~ lele te ~' n iska
utrustnin gar för kommum k atwn m~~l och s lndsleun l!lg av
spridela och avlägsna soldater och ~orb~nd. kon11ner a lt. er.
fordras . Likaså erfordras en avs eva rd okmng o~h f_ull andning av elektroni sk utru s tning för sp~ning, lokallscn ng och
störning av fienden samt för eldledmn g och kontroll m 11\
av egna vapen.
M a o hat· fö rbindelse väsend e t (som här avses omfatta
alla former av telekonu nunikatio n och stridsledn ing) genom
detta krigets nya ansikte f å ll en avsevärd s törre b e ty delse
än tidigare.
P å teletekni sk förbättrin g och utvecklin g tlll effeUi viscring av förbindel seväsend e och försvar 1nåst c ~~~~ - ?ch ~ram
gent läggas den allra största vikt och hänsyn har till ho r tagas vid fördelnin g av medel.

D et är såsom_tidigare a nförts icke enda st de1_1 ekon omisim
faktorn, som sä tter en gräns för militär-te ki:1kcns n tvecJ,ling, utan även de personell a ~ esurscr - _t ekmk?.r ~1 a - solll
kan ställas till förfogand e. Harom mer 1 det fo lFmd C'.
Tekniker frågan .
För elt litet land med låg folkmiing d öx d et av v ikt alt
de små personell a _rcsursern _a 1. f...orsv_arsm a l '- t en l ;:_omp ".._.'lseras
· . .]en
m ed en så l ångt dnven tekmsk rustmng som den ckon on~:s
f~ktorn tillå~er. Ti~igare h~_r cmell:.:·ti d l~.o.nstaterat.s ~~t.,a\~;.1
hllaången pa tekmkcr utgor en grans fm den tekru sl,d . .
"' ' n inom försvare t . fl ur ar
·· d a" t e l.;_m'l;:.er t·11
vecklinge
c
g· en 111
I . ganL
om la~1det?
..
, Ll ,i
Av arbetsma rknadssty relsens rapporle r kan ullas ~s ,l b
nu (maj 1955) h a en bri st på c:a 1.000 högskolc tckm ker oc
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färli ge n lika m ånga lägre tekniker. »B rislcn på yngre
ung~ 1 genj örcr är markant» .
tel,f11knikeru nderskot tet är icke nå got _för v~n·t lmH_;_ speci. · te I Norge är bristen mycket s_tor och i US A äro bristerna
fik ·arliga, särskilt på teletekni ker, vilket kbrt kan utläsas
a~;vde teletek niska tid~krifte~·nas lo~kanc~? annonscr~ng. ~nn
a diga pla tser. Ingenstad es fmncs nagot overskot t h.raftiga
~~ ärcl er av olika s!a g vidlagas ocl_.;_så för att hä:ra telet_eka.ferbri sten . I SovJ et skall kapaeliet en av tekmkeru U)lld11f11gen ök as m e d 50 procent. Tekniska högskola n i Prag tar
~ 600 studerand e, som genom s tipendier få pra ktiskt taget
]l·ela studiek ostn a d en betald . I Schweiz lockar man med högre löner. I USA beräknar man alt nästa å r utbilda 20.000
]lögslw leteknike r och för varj c å r öka antalet med 5.000. Likaledes söker USA rekrylera från andra länder. Somt en
jämförelse kan nämnas att planerad intagning skapacite t för
de bå da tek n iska högskolo rna i Stockhol m och Gölebm·g är
450 resp 250 studenter per år.
Vad är då orsaken till detta undersko tt, som kan konstateras i de flesta länder ? Den kan sökas fr ä mst i t ekniken s
snabb a utvecklin g, rustninga rna och fr å nv a ron av prognosverksamh et.
I vårt l and torde den tekniska begå vningsres erv en v ara
tillfred sställ ande. Bristen p å civilinge njörer orsakas här bl a
av de tek nisk a högskolo rnas bristand e kapacite t. B idragande orsake r är också att många ingenjörs u tbild a de h a hamnat i ick e-teknisk a yrk en av olika slag. Lik aså förekomm er
»landsflyk t» till ullän d ska industrie r främst i USA, som lock a
med höqa löner.
Teknilcer brisl en i landet drabbar till största del e n - GG
% - statsverk et: kommun ikationsv erk, forskning sanslalte r}1~: för~v~_rsförvallningarna etc. Orsaken härtill torde ligga
1
~lllst l lonesystc met och att statsverk et överhuvu d har fäst:
Imn d re avseende vid r ekryterin gsaspcklc n.
, Man hör alltså för att fy Ha v~"u-t lands teknikerb ehov bil ltutnytlj a vår begåvnin gsreserv genom att öka dc tekniska
~~~ lornas k apacitet, genom rekryteri ngspropa ganda och gch"LJ1 en e~fektiv prognosv erksamhe t som kont.nuc rligt kan
U~c] a , t:kmkerb eh_oveto ocl; därmed_ u lbildning sn:öjligh ?lerna
och er I~ontroll. L1kasa maste tekmkern a utnytt ps ratwnclll
den sdubbel.ar bete förh ir:dras . p:t_~ ~teg i d en n a riktnin g är
'l'e]ef ainveikan , som n_yhgen paboqa ts ~~~ellan i?leve rkel och
linge °~ A/B L. M. Encs_son. Man ~Iar har ~unmto alt" utveck111llom d en elcldrom ska k opplmgs lekmke n gar sa snabbt
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att kontrahenter na främst på grund av teknikerl~ri slc n icke
ensanuna gå i land med forsknings- och utve~ldm gs<lrbc tct.
Samgåendet omfattar bl a gemensam.t ulnytlJ ande... a v.. tekniker, betingat av »ansvar för frarnliclen». Man ±.orva n tat
snabbare r esultat inom landet och slorrc konhärioenom
sig
"'
,
kurrenskraft pi't ulländsk a marknader.

Det bör vara ett allvarligt militärt intresse, alt sädana {\ tgbir der vidlagas av statsmakler och u~ringsli:', att d c lekn is.ka
begftvningar n a i erforderlig grad bh utnyttj ade och all Ltll'· .
gången pft tekniker bljr ~od lag.bar.
För cll land med lao iolkmangd har r eda n hc.mst atcrals
betydelsen av, a lt försv~u·el så l ångt n_töjlig~ är blir tekn iskt
inriktat, vilket m ed nuvarande ulv ecklmg g.or, at! behO\·c L ay
tekniker ständigt konuner alt öka ino~n kngsmaK len. De;ll:a
omständighet kompliceras av all lel~mkct.·IJebovet m~d cr. lz l'lg
_ speciellt i vad avser Eigrc te kmker for mHi crball slJa nsl
.
.
- blir avsevär t större ~in frcdsbehovcL
Jng·
ulvcdd
tekntska
den
påverka
åste
m
förhållande
Detta
en inom en krigsmakt. Man ko:mncr 1:ämJig~n här ~: ent lc?retiskt till en gr~ins, d~ir tckmkcrm~ Icke langre r~tc kt~ .. llll
för forskning, konstruktion , produktlon och underhall sl.J a nst
inom totalförsvaret ; en gräns där 111 a o landets P.ersonc:.la
resurser är otillräckliga för att leverera fl er tel~mker. ~a r
m an sålunda till det yttersta utn y ttjat den L ekn~ :ka lwg,a~·
ningsr eserven har teoreti skt s?tt den absoluta .w·anscn n atrs
för vidare teknisk utveckling mmn. ett land s fo~·s_v? r. Dci~ na
gräns är emell er tid i praktiken fl exib el. och fl ex ibilltcl ~n ],~n
ökas genom at t den t ek ni ska utvccklmgcn ges en l amplig
l let
.
..
.
.
inriktning.
I j'red bör man vid nuvarande tekmkerlage tllls e, al !
inom försvarsförva llningarna hushålla s m e d tekni~;:.~rn a ~ch
att dessa, så långt möjligt är, befrias från .achmmstra ltva
_
uppoifter för att kunna frigöras för de tekmska.
I krigsförb eredels earb c lC:t bör man i all utv~cklingsplan.'
oc.· ll• sa
en
till tcknikcrbnst
1' r1a ta 5a a allvarlig hänsvn
~e
••
•
1;1· go
•
.J
t'J 1 1 5
Z{f . 1c1'.
kT
l
r
.
ckmke
t
av
behovet
att
tillse,
möiligt
är
t
1ao ngt d e
·'
<
'
h å lls inom med hänsyn t1'Il ',c l;:. ni ]·et·
eller åtminstone
ökar
·vfte
•
o
.
..
•
..
o
gränser.
rimliga
tillgången
Yilka ·väga1· kan man da val.Ja for att uppna dcll a .. s. . 1
när det gäller teletekniken? Först och främst mås le h a n~)\
taga3 till dessa faktorer vid projektering och konsln dz lJOl
C

L

L

...._

v ny teleteknisk apparatur. Man bör sträva - förutom till
även til} att appa·aturen bor krav a ett mmtmun1. av l1llsyn, underhall och mer
~ner mindre kvalificerad teknisk sakkunskap. M a o bör den
vara okänslig och driftsäker.
Reparationstj änsten hör så långt det är möjligt göras ob ehövli g, vilket kan ske p å olika sälL Den bör, når sft e konomiskt är möjligt, »r cservanskaffa s » i så stor mängd att vid
haveri ny appara lur omgående kan tillför as. I vad avse1· m er
kvalificerad tel eteknisk apparatur, där lämpli g un derhållstjänst_ icl~c kan ordnas den.na väg, hör aulom:Jliscrin gens
landvmnm gar kunna utny ttJ as. Delta kan ske bl a genom
automatisk indikering av fel och likaså automatisk korrigering av felet så långt detta är möjligt. Dylik automatisering kompl etterad med lätt utbytbara cnhetel' och enkla repar ationsinstruk tioner, lämpade för okvalificerad persona l,
kan avsevärt för enkla underhållstjä nsten och minska teknikerbchovct.
Man har utomlands funnit detta problem om tillgång och
efterfrågan på tekniker för försva r et vara v~irt den största
uppm ärksamhet. Så bör i ännu högre gr a d var a fallet i vå rt
land. Våra tekniker böra alltså i j'red inrikta utvecklingen
så, alt minsta möjliga ant a l lelcniker behövs i krig.

~ffektivit~.t ocl~ lämplig~1e.t överhuv~Hl -
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Ubåtar.
översättning. sammanställning och bearbetning '"erksr·
. '~llu
av ledamoten, kommendör P. G. LINDGREN.

De franska tidskriflen »La Revue Maritimes» junin untl1lQ·
1955 utgör clt s_ä:·skill >~ubåtsnununcr». Ul~åtar ?ch ~lbat~ft·å:
gor behandlas 1 alta ohka uppsatser. De mnchalla 1 princip
intet nylt, men några av dem torde vara av intresse f ör <len.
na tidskrifts läsare, nämligen
Ubåten i atomåldern av viceamiral Rossel,
Underuattensstridskraj"tcr nas uppgifter och organisalia n av
konunendörkaplcn Traonmilin,
Ubåtsvapnets zziueckling i utländska mariner sedan k rigs.
slutet av kommendörkapten Balligand, samt
Undervattensstridskraj'ler nas underhåll och f örsärjning mkommendörkapten (int.) Dcssc)ns.
De refereras helt eller delvis i det följande.
Ubåten i atomåldern.

Den revolution, atombombens och atomenergiens fr am·
trädande m:edför betr~i.ffande krigsledning och stridsmedel
kan ingående diskuteras, liksom den relativa sårbarheten
hos hangarfartyg och flygbaser, konvojer till sjöss och underhållskolonner till lands. En sak ä r dock säker: ub tl Lsvapnet har vunnit avsevärt härpå.
Om atombombens destruktiva kraft för övrigt n år a! la
medel för vår livsföring samt i större eller mindre gnul JI;·
verkar på slridsverksamheten, iir det likväl bevisat, a ll ub~~
ten är den minst berörda. På denna punkt äro de am crJ:
l~anska crfm:enh_clcrna entydiga ... Vidare ~"i_ro dc å~g~ird_c ~· \
fonn av nav1germg och val av vag, som vidtagas hll sk) dr
för sjöslyrkor och konvojer mot atombomben, till fii!·dcl
för ubåten. Utspridningen av fartygen gynnar den; uha te~J
fruktar den kompakta konvojen med dess vattentäta bc~·nlt:
ningsskärm., som försvårar anfalls- och undanmanöver. Sln 1
ligcn - och Nmziilus httllcr på alt bevisa det för oss - ll 1c''
ger atomenC:rgicn en avsevärd förbättring av ubCtlens cgc ll'

er- Della gör ubåten fullkomligt osynlig, nog så viktigt
sJ;o; era, då det är nö(_l_~'är~digt, ~tt innan s!1.orkeln stickes
11
ovan vattenytan, forsaln·a s1g om att mgen flygplanJJ Ll
tiPP r sveper runt i närheten. Dessutom ger den nbåten stor
rad~igh e t, som är mycket användbar särskilt under förflytt11~5 6 och bög f'arl under obegränsad tid. Ubåtschefernas
111 0
':'dröm, urladdade batterier, finns icke längre.
111 ~ör den konv entionella ubåten förklaras utdömd i och
d atomubåtens . framträdande'! Förvisso icke. Den mo111~·na konventionella ubåten har, även om den icke är lika
fej]komlig som atomubåten, likaledes gjort enorma fraursteg
udan sista kriget. Den är icke helt osynlig, men den visar
5
f sällan. Den är icke alltid snabb, men den är det under
~,~sevärd tid. Dessutom besitter den två egenskaper, som
;nås te värderas mycket högt: relativt liten sårbarhet samt
lätthanterlighet både i anfall och undanmanöver, ökad ge~
mellan fartygen i sjöstyr110111 den nödvändi ga spridningen
kor och konvojer.
Frågan är: är det möjligt att överhuvudtaget försvara sig
mot atomubåten? Det måste erkännas, att problemet, redan
svårt ifråga om en modern, snabb och djupgående konventionell ubåt är ännu mer komplicerat, när det gäller atomubå ten. Det går emellertid att lösa.
En ub åt, som skall operera, måste förflytta sig och alltså
förorsaka buller. Den måste anfalla och alltså identifiera ma:
!et, även om det blott vore för att icke riskera att skjuta på
ett allierat eller neutralt fartyg. De områden, inom vilka
ubåten kan ges full frihet att sänka allt som hörs, äro sällsynta. Även om det sker mycket hastigt, måste den alltså
t~·ots allt visa periskopet. Slutligen representerar skrovet allhd ett m ål för de aktiva lokaliseringsmedlen. Ubåtsjaktflyget med radar, som passar upp på periskopsobservalionerna,
och nwd »sonobuovs», som avlyssnar propellerbullret, är
alltjämt värdefullt fiksom även lyssningshelikoptern. Eskort;ar L~get med dess span ingsradar och aselic är också oum1~arhgt för ~tt ubåten_ skall -~nmna lok~liseras och sedan -~än
~ as. _J aktubaten ser sm anvandbarhet okad, ty den kan lattat1e. ~l!1n a en atonn~_bå t, som ä1: s lo r ~ch snabb sam! till följ d
arav bullrande, an en klassisk ubat, s01n kan ga tyst.
D'e. tv å världskrige n ha visat vilka medel, som bör kom1
~1~ hll am~~ ndning för a_tt bcs~gr_~ det hyldansvärda vapen,
lll åten utgor. I elt framtida kng ar det sakert, alt fler a flygl'e~n och flera eskortfartyg k~:numer at~ erfordras __ i försvar·a /fot den moderna konvcntwnella ubaten, satnt annu JneYg och ubåtsjaktfartyg rnot atomubåten.
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Undervattensstridskrafternas uppgifter och organisat ion.

Från seklets början har ~.j_ök1:igets .lmvudmå.l.. va~· it nlt s(i.
ka ett avgörande genom SJos tnd . F1endens S]oslndsli: raf te.
n1å stc ~ö:·stöl:~s, innan någon s?m hels~ ann~~~. ':c,rl~<>nn 1 he~
kunde 1gangsattas, t ex anfall pa motpm ten s s.]ofm blndelse.
eller utnyttjande .av hav et foör cgn.a motsva~·.andc syf te n. En~
ligl d en uppfaltnmg om ubatstaktik, .so~~l harska de stra x fö.
re första världskrige.t, borde. ub å t en 1 forLst.a han d ~a t~ tYe t'ka
i sjöstriden med övnga manna e1emcnt. 11'-nanc1c H l'C r ha.
d e företrädare även i Tyskland, där man stund om stLil lde
sig skeptisk till ubätcns offensiv a värde.
'De t kan konstateras, a tt ubåten själv p å d et mest pataglirra
säll vederlagt sjökrigets d efensivstr ateger, förfäkt_arn a av »l a
pure d octrin e», som amiral Castex döpt dem till. l sjii lva
verket har ubåtarna tvenne gånger angr ipi t motsli\. nda rc n ~
sjöförbindelser och all varligt äventyrat hans handlin gsfrihet
på havet, medan hans y tstridskrafter förblev o så g<'lt som
hell intakta.
Hur föddes då handelskrigets ide, som icke Yar fiiru tsc dd
före 1914? Redan från första krigsmånaden tröttade d t t;;ska
ub ~"l.tarna u t sig genom att jaga bakom dc britliska sjiis tyr·
korna. Några utomordentliga, ehuru sporad isk a f ram~:mgar
uppnå ddes visserligen, men man märk te snabbt, at l di rekt
samverkan med ytstridskraftcr icke var så enkPlt, (\l' h att
dc icke ku n de fäll a något avgörande härigenom . 1· nder
patrulleringarna kunde emellertid de tyska ubåtsch"fc r;ta
iaktta, huru handelsfloHans fartyg kommo med nn dcrhall
till dc brittiska öarna. Iden att anfalla dessa fartyg uppstod
därefter helt naturligt. Det gällde blott att rällfi.irdig~ ~n
sådan verksamhel juridiskt, vilket icke mötte någon -;vnng·
het: repressalier mot en illegal handelsblockad av Tyskh~nd
eller mot stridshandlingar från prejade handelsfartygs ~1rla
etc. Det gällde dock aft vara mycket försiktig fö r ntt Jcl:e
stöta mäktiga ~cutrala, såsom U~A, eller h e tydeJs ?ful! ~. s~:
dana som. Svenge och Holland, for huvudet. D e t om sk tctn
ta ub å tskriget fÖrklarad es sålunda först ~~17, d å tysk a rn~
förlorat var j c illusi~m om an;eril~ansk pohhk oc!l allt.. ~~ n~~~e
hopp ?m ett _segcrn~d s.lut ]~a lu1get. Ton.n~g ekn gct f<~~.s a nt.
de allierade 1 en svar situatJOn, men det rgangsattes f o. se ...
Konvojsystemet var redan organiserat och tillgången på os]D;
och luftburna ubåtsjaktmedel var redan så riklig, att uba te~1
i~ke lämnadeso någo! andrum. Uhålsoffensjve!l cl.~·~g .l~ t ~~
hden. Men ubaten visade trots allt prov pa sm for stOi ni
kraft.

1
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ft · . första världskrigets händelser sökte man under de
E 50e~ 1 föregick nästa världskrig, på nytt s~itta upp ubåtså_r, ~d vilk a, ehuru med stora svårigheter, ~kulle kunna
for~a1 d;s på sjöstridsplatsen i dirckl taktisk sanwcrJ~an med
~~~:~a sj östricl~kraft?r. Likvä.~ ulv?cldade . ~i~ u.båtskrigct
0
'~g~1945 åte~?gen tlll en bekampnmg av s]Of()rhmclcbcrna
1~ likn ande salt som 1914---1918. Dock upphavdes dc s k
P~·irlisk a restriktion erna - i verkli ghet e n politiska - denJU - ånr'· redan några veckor eflcr krigsutbrott e t. Ehuru
11
~ l-~rn~ börjad e kriget med kl a rt otillräcldiga Ebå lsrcsnrscr,
~!~hotet mot dc .a llieradcs sjötraf ik i ,~llan~en basti.gl a llvar~
]'at 19c12- 1943 till och m ed mycket altvnrhgt. I Slllla h avet
l~~ävdes Japan und er dc slag, som dc amerikansk a ubttlar;acriklade m ot d ess underhållslinj er. Itali en och T~·skland
~jcälvt ser sitt n~agra tom!age far.ligt decime rat av brittiska
ubåtar, und er s lodda av nagra allie rade.
Vad har sedan hänt? Dc elektromagnetiska lokaliseri ngsmedlen ha jngat bort ub åten fri.\n ytan . Efter clt moment av
osäkerhet h ar d en hastigt anpassat sig för et t permanent liv
under valtnct, hittills tack var e snorkeln, fr[lll och med nu
tack vare atomdriften. Hårigenom befrias ubåten från snorkeln, som tid efler annan måste bryta vattenytan. Den atom drivna ubåten behöver icke hysa farhågor för att h li lokaliserad m ed radar. Endast risk för undervattenslokalise rin g
återstår. Framstegen h ärvifllng h a emellertid förblivit be-gränsad e, och det vill synas som om ubåten, vill-:cn också
betjänat· sig av sådana lokaliscr ingsm cdcl, drar större fördel härav än motståndaren i l uften och p å ytan.
.På grund av sina förbättrade egenskaper ifråga om f a rt,
djupgående och uthållighet samt bältrc bestyckn ing (robotar, raketer, torpeder, minor) har ubåten blivit ~in m e ra
~ruktansvbird. Dess främs ta mål - sjötransporterna - ha
a andr a sidan icke upphört att växa i betydelse på grund
av det enorma underh å ll, moderna a rm ccr kräva. D essa
transp orter förbli vitala för alla n a tion er, och dera s stoppande betyd er säkert nederlag.
. Av det föregå ende framgå r , att en av ub~"l.tens huvuduppg~fter är hand elskrig. Likväl skulle fråga n om på vilka olika
satt den skulle kunna användas i krig, ulan tvivel hesvar as
red »för alla ~indamål», för att citera ett uttryck av amiral
atau.~:nt .~år 192G). Bland mängd en t! p p gifter - som km~1ma
i t ol;as an mera - passa en del uhaten perfekt, andra atergen Icke alls. Delta avses undersökas i det följ ande.
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örlogsflott an h ar traditionel lt tre huvuduppg ifter alt lös
u,
nämligen
skydd av egna och allierade intressen,
anfall mot fienlliga stridskraft er,
bekämp nin g av fiendens intressen.
I vilken m:å n ~ir ubå tsvapn et lämp at att Lidr a ga lill att
lösa d em?

Skydd au egna och allierade intresse n.
Härtill räknas icke blott hamnar, baser och andra anlägg.
ningar utan även kommunik at ionslinjern a.
D e t visar sig genast, att ubåten - offensiv till n aturen
- icke är lämplig föL· defensiva operatione r. Den ha ntas
härvid å tminston e ett av sina förnämsta trumf, nä mliocn
överraskni ngsmomen tet, varjämte den låga förflyttn in gshn·ten än mer försämrar utgå ngsläget. Ubåtarna ha myc ket
svårt att Inedverka i försvaret a v egna anläggning ar iland,
d v s i kustförsva r et. Härvid överlåtes hela förd elen ay
överraskni ng åt motstå ndaren. Anfallspun kterna äro icke
kända; även om det stundom är möjligt att i förv ä g fastställa en utgå ngsgruppe ring för ubåtarna, kan den stike rt
icke användas under längre tid. En förutsättni ng h ärför är,
att man ans er sig fullständig t underrätta d om fiend ens av·
sikter, vilket är f a rligt. Likaså omge sig de anfallan d e styrkorna m ed en solid skänn av antiubåtsm edel, nästan omöj·
lig att komma förbi, och sträva efter att navigera ino m om·
r å d en m ed små bottendjup , där ubåtarna endast ku nn a ma·
növrera m ed största svårighet.
Det är lätt alt fin n a exempel på ubå tsfö rlu s ter un der så·
dan a förhålland en. Ett par av de mest betecknand e llW an·
föras. Ubåtarna i den allierade ostas iatisk a flott an för ma dde
intet uträtta emot dc japanska sjöstridskr after, som anfö llo
Filippinern a den D-31 december 19~11; inlct anfall störde dc
japanska landstignin garna i Lingaye)lb ukten. Sam1na nwt·
gångar upprepade s i februari och mars 19·13 vid försv aret nY
Malaisehin dret. I<.:kc heller fö nnå dde d e tyska ubåt arna ~rt·
rälla n ågot mot den allierade landslignin gen i Norm nnd re:1
de hejdades av en sann mur av a ntinbåbm cdcl, a nord nad
Engelska kanalens mynning.
Ubåten s lott synes va ra föga bättre, när det gäller di r~ld
skydd av egna sjöfartslinj er. Den h ar mycket liten n Hjj l!g·
het att komma i skjutläge mot ett sna bbt raidfartyg oc h

. .joenont försvara handelsfnr tvg, som anfallas. Om den
mot fie ntli ga ubåtar föt: skydd av egen kml\'oj, är
1° '1111 för misstaa mvckct stor. Effektivite ten hos eskorten i
·1c t . I cl en·
·
l bl 1etcn 1· ll1gnpam
h"eror pao sna)
,,
f'nf'
{ten och pao ytan
%erin gssv ~r i ghcter m_~dför_ därför 1~isl~ för vådabcskju tt . 16 av ubat cn resp forsenmg av ub alspktcns anfal l. Det
111
~kälen till aU egna ubåtar icke gärna kan tillå las upp·
.. l l
aJ
o
. ..
1e <;; n av c~na l ~onvoJer.
träd a 1· n a~·
med hplp av ubatar h ar
skydd
chrekt
dant
sa
Försök till
emell er tid gjorts. År 1~39 avd~lad~s en _sl?r a llier ~d ubåt
skyd~ mot ev. anfall a_v f1enthg~ ra1dfartyg. _\'I_d l a rm
50111
kulle ub aten dyka, konvoJ en dra sig undan, raidfartyge t
förfölj a o_ch h ärvid vända l?rcd sid?-n mot_ u_?åt cns \Ol'J?_eder.
Lyckligtvis k om d e nn a t aktik aldng att tlllamp as. At_gai:den
]·an emellertid försvaras genom att d et vid d enna tid Icke
~ar möjl igt att avdela ett stort stridsfarty g till varje konvoj. Senare gjord e oengelsmän nen ett likn_ande försök, dem:a
gång mot tysk a ubatar. I september 1942 mordnades tre bnttiska ub å t ar i eskorten för Rysslandsk onvojen QP 14. I akterligt läge i föd1 å llande till konvojen skulle de anfal~a
fientliga ubålnr, som höllo kontakt eller sökte gå upp t1H
ytan. E ht;ru den kunde synas lockande, övergavs metoden
hastigt; de egna ub å tarna löpte alltför stor fara genom. riskerna för m isstag.
Man k an sålu nda utan större fruklan fö r en felbedömn ing
anse att det föL· närvarand e icke är lämpligt att låta ub å tar
ingå i d et direk ta konvojsky ddet Detta uttalande kan komma att ändras, när atomenerg in i alla dess former utny ttja s
i sjökrigförin gen. Xnnu så länge vet man dock alltför lite:t
härom.

!1t15\ftes

!

Anfcdl mot j'ientliqa stridskraft er.

Frå n hörjan ansågs anfall mot fi entliga sjös tridskrafte r
vara en a v ub åten s huvuduppg ifter. Tyskarna fortsatlc emellertid icke med sådana opera tion e r trots påtagliga resu ltat:
9:s torp edering av d c tre brittiska kryssarna Ilougc, Abou~zr .oci: Cressy i september _1 9H; U. 47:s sänkning av Royal
ah pa Scapa Flows r edd 1 oktober 19mJ.
t De k oncoentrerade sig snart p~ bel~ämpnin_g n_v handcl~
onnaget; ar 1916 förklarade anural Sch cc L· sig >-'Icke se na~011 annan lösn in g på konflikten m ed England än ubålsst~nd e l sk ri ge t ». Hiller gjorde senare underförst ått samma
allnin gs lagande genom att deklarera: »De t är mera effck-
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tiYt alt sänka hand elsfartyget för dem än att b ekt\ 11l pu \
personal c_>ch den m a teriel,.. d et transport erar ». Dc lt :t i\t Je.~
rena kontmenta lmaktens sa tt att se saken efter all h n ö , ~~
givit alla planer på att utnytlja havet för egen de l. I 1 ~er,
sats här till kunde d c amerikanska ubåtarna un d <.•t· an~O[.
~·ä rlclskrigct, gynnade a.v molsH'tnclarens ~:nedelmål~i ga tlbå~a
.Jaktvapen och -utrus lm ng, anfalla och sanka tredJ ede len s.
den japanska floUtan: l slagskepp, 4 flotlhangarfn rtva uv
eskorlhangarfarlyg, 12 kryssare, L13 jagare och 23 ub:1 [~: 4
Visserligen k an ubåten, tack vare sin förmåga al l ht1i1
sig tyst oc:h osynlig, utan behov av underhåll, upp ehil l!a sia
i av fienden kontrollerade farvatlen, där den kan anfang
dc starkaste övervallensfartyg med 1~1öjlighet till fra lllgån~
och utsikt at.t överleva. Men. sjöstyrkornas rör else· hållas
mycket hemliga; dc omge s1g med en omfattan de ubåts.
jaktorgm~.isalioon, sa~.mnansalt .~w de bästa farlyg <•Llt .~lyg.
enheter, ::n•ensa utgor deras hoga fart e lt gott skydd . Aven
om det kan anses mycket berättigat all ubåten, t~.d~ Yarc
sina goda cgenskHper ensam får anfalla sfulana lll<! l, måste
dod::. crbinnas, atl det icke ~ir en lätt uppgift. ])('Jl ],n\w r ~ t.
minslonc mycket tå lamod, ty den innebär långv mi~!· obscr·
valionstjänst och re~mllatlösa förflyttningar.
Två specialtyper av ubå tar ha konstruerats, av sc,ld a för
anfall mot fientliga slridsfartyg, nämligen duiiruu l)(l/l' n och
Jaktubåten.
Tvskarna kommo relativt sent fram till dvärgub alen. men
eil Lyp - S'eelwnd - h1ev helt lyckad; de koiml~O til l :1mänd·
ning i sjöhandelskriget i enlighet med tysk uppfattnin g om
sjökrigföring. J apancr, engelsmän och italiena re (,;i rcmot
använde sina dvärgubåtar mot sjöstyrkor till nnknrs eller
förtöjda. Den operativa ledningen av sådana förel ag ii r _f~rJ!d
av svårigheter. Då den plals, som skall anfallas, i allmanhet
ä~· ltmgt a_vl~igsen, ~ mftste dvärgubttleno of,t!lst. bo~s crns }s~\1)
vHl dc bntllska X-balarnas anfall pa 1zrpll:: 1 A ll:tt .JOl ~
eller transporleras (japansk me lod). Man kan f niga . sig,
om d et numera icke är enklare att för sådana upp gifter
använda bombflyg, eller utanför flygets riickvidd robo tar
en
•
o
.
.
..
'
c d från oubåt...
J aktuhatcn ar byggd for anfall mot fientliga ub ata t. D ..
representerar ett särskilt intressant redskap i ubå lsj ak 131
, tt
senalen, och är i dag obestridligen på modet.
Sammanfattnin gsvis kan sägas, att ubåten är lämpltg att
insät.tas i strid mot fiendens huvudstyi:!cor .. på sj ön, .~~~C~1 ~1'
den 1cke ensam kan garantera, att de forstoras. Det at en

1

tt förmoda , att användning av atomenergi k anuner

.

}erU 0 .: ubå tens förutsättningar i d e ll a avseende.
1
;l t t o,,

.. pnin (J au lienelens intressen .

.J;cun

·

ordat~. tillr.äckligt om ang~·epp p ~~ sjöförDc 1 er na m en det bor crmras om alt 1~39-19-!:J enbart
]Ji ud~·'st ar 1:1.(100.000 brulloton allierat, Ll.700.000 lon japanskt
:1V u t 200.000 ton tyskt~i talienskt tonnage sändes i djupcl.
ocl~ta ~kedd c lmv~lc~sak.~igen m~d . ~Jjäly av. t,orpcd~r. Dänn~d
~~~ i ck e ~ag t, atl l C KC aven nunfallnmg fran ubat kom trll
använd nmg.
' Ål' 1912 byggde ryssarna eJ} av de första 1ninläggande l;h[l. a Crabe (Krabban) . 1\: m n era kan nast a n alla ubatar
}~~;~: mino r .gcnon~ toq:edtt~berna:. Elt ':illkor ..:c\r, alt det kan
·l·e omärld1gl. Mmullaggnmg sbller Icke llt;:a stora krav
5
å ubåten som vi.(l Lorped~!'jutning,. då den m:~slc uppt~ [t
;kju tlägc, tränga Igenont na.rhcva.l.~mt:g ocl! ~tll;ampa stnd
med ubåtsjakten. Man kan 1c:ke forb1se sv~rtghclerna med
alt svepa moderna minor, och följaktligen Icke hc1le1· huru
Jä tt ve rksamh eten i fiendens hamnar kan hindras.
Om än holct mot sjöförbindelserna ökas genom ubå lsminfäll nino, synes dod: en helt ny möjlighet vara än m er
frukl ansvä~·d , nämligen robotutskjutning frrw uh[ll. Det ~ir
känt att åtminstone amerikanarna byggt om ubå tar fö r så dant ä n damåL Det äe icke längre fantasi alt tänka sig ubåten avsk j u ta och styra a tomladdade robotar mot mål iland.
Fördelen framför bombfällning med flygplan är dels, ~Lt
roboten icke upphickcs före ulskjuluingen, vilket allvarltgt
försvår ar motverkan, dels att den u båtsb aserade rob(•lcn
kan verka på m ycket långt h åll från egna baser, långt utanfor aktionsradi en för de största flygplan.
Den avsev~\rda förstärkningen av dc ubttlsburna förstöhot, tro ts alt utv eckrelsemedlen
~·
. aJlvarli!mrc
: :. .. r ett allt
. utr5o
r
Jgen i de lta ~wscende ännu hloll ~\ r i sin lind a.
Be

t h ar r edan

Hittills h ar ub å ten s rena stridsuppgifter und ersökts. D·cn i:i.r
.. lamao l ,
l an c1r a an(
..
enlell
,,..1 er t·l el ~\ven använd b ar f"·or en ' m angc
1 k an ld assifi eras som underriittels ellppgij'ter och sär.
·
'
slel[ l

!(a

ca up pdrau.
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Underriiltelseuppgiflcr.
I sin ständiga strävan efter handling~frihe.~. sök~r elen O[)e.
rativa ledningen att anvä1~da även ubaten for (hr ekL obs 01._
vatio n av fiendens sjöslndskrafte~·, l~amnar,. bro ar .. o ~ v
Den moderna ubåten är emellertld annu Inmdre an sin·
föregångare lämplig för sp_aning i form ?iv s?kni ng, .iden:
tifiering och känningshållmng: D~ss synvidd ar bewa nsad
och dess fart alltföt· låg. Den ar da r emot utomorde ntlJg LVät
lämp a d för övervakning (observationstjänst) och rek ogn 08 _
oering. Ä ven om den icke. kan få sm~m~a hell: eLsbild :n~ ett
område som flygplanet, ar dess ulhalhghet mont omra det
värd efull.
Vid närövervakning utforskas fiend ens disposition er, ehuru icke utan svårigheter t ex_ med avseen~le på I~a vi ge ring,
periskopsobservationer, laddnmg av battenerna, liksom den
måste dra sig undan för att våga sticka upp anten n en och
sända med radio. Fördröjningen vid avgivning av sp aningsrapporter blir därför stor. Ej h~ll e r är det s_äl~ert ~~ t r esultat u pnås. Härom vittnar den nusslyekade bntbska ovcr vakninaen
under elva månader utanför
Brest, avse d d att föra
o
hindra de tyska kryssarnas avgang.
Fjärrövervakning är lättare ~tt ~edriva meJ~ fo~~lr ar ett
avsevärt antal ubåtar. En komhm atlon av de bada overvakningsmetoderna kan också ge utd elning, om tillräckl igt antal 'ubåtar insättes. Såsom bidrag till det indirekta sky ddet
av Rvsslandskonvojerna anordn ade britterna n ärövci'Y akning ;ned ubåt ar vi~l utloppen till de norska . f j ordarna, s?mt
fjärrövervak ning mellan Nordkap och konvo.Jrouten. I Sll ll~
havskriget använde amerikanarna i stor utsträdmin;4 t~ba
tar för övervakningsuppgifter. I samband ITlCd l andstl gmngen vid L eyle t ex, voro 40 ubåtar u tlagda mellan J ap an och
Fili11piner:na för att observera japanska floHans rörels er.
Ub5.tens verksamhelsfält inom här avhandlat område k~n
anses ha vid gats genom ytterligare spaningsuppgiftcr, sason1:
meteorologisk spaning, viktig för ledningen av fly g- och
amfibieoperationer;
hydrografisk spaning, värdefull före landstigningsop era tio:
ner i ofullständigt sjömätta områden; den kompletteras a~
bathytermografprov, som ligga till grund för tillfälliga kal
to r över asdic-räckvidder;

aning genom periskopet som komplettering till flygfotos P . ..
otogr afe_nng' ,
f
ntspanu~g. a v förankrade min(fält, utförd m ed hjälp av
ialasdic,
sPrecadar ignalsp anmg
·
med användning av detektor och ana5
r etc.
to
Jysa •

särskilda uppdrag.
Listan härpå är H'tng oc~r fanl~si~n kan fim~a på än fler~ .
Värdefulla insatser kan garas harv1dlag. Specwluppd~·ag ?.~rnatenel for
l candsättning av agenter, •»conunand:os»,
somtståndsrörels
l sa(
o l
f ramgang
o
en
o
s
v
har
sluldrats
mct
::111
11
~ ~ rnan er och I)å film, att det är onödigt att gå in härpå.
JlO
o
. .1 ansp1:a{
olf""or un( l
l oll-~Även tidigare har ubaten_
tagrls
oer1a
uppgifter, nun1era ha amenkm~_arna specmlbyg~t ubatar for
transport av såväl f~ytande bransle ~om ~!1atenel. ..
Uppgiften som »p~cket-radar» :ubat kr·aver avsev~rd r::rdarutrustni ng. Matenelens utnyttJand e_ for~rar uppga~1.~ -~~n
ytan; antennhöjden blir änd~ck relativt hten, ooch _sJoha~
ning kan äventyra dess funkho;1. Tr~ts dessa pa!aghga ~.la
genh eter k an »picketradar» -ubate_n fanga upp ra1_der, utf_ora
flygdirigering och bilda en framskJuten radarsl?~mlJJgsstahon.
Den kan då ofta komma i närheten av egna SJostyrkor eller
konvojer ; om. ubåtsfara råder kan den härvid bli utsatt för
risker på grund av misstag.
En anna n egenartad uppgift är räddning av flygplanbesättningar, vilket m å lmedve tet p rakti serades av amerikanarna vid slutet av andra världskriget. Förutom betydelsen aY
att återfå flygarna v a r den psykologiska ~ffelden härav st~.r.
C:a 500 blev rädd ade på de tl a sätt i StJlla h avet. Det bor
emellertid observer as att målen för ubåtarna vid denna tid
blevo alltmer sä llsy1;ta, medan dc senares anlal blev allt
större; det torde vara orsaken till att så viktiga stridsmedel
~~uncl e avdel as för uppgiften ifråga. Risken för m~sstaB är
a~enlede s stor. Happorter berä tt a om ub:'H ar under flygradd11lngsuppdrag, som blevo anfallna av e}5na fly~plan ...
Dppräkninaen av antalet specialuppgifter mnste har aYsi;ttas. Trolig~n finnes icke någ01~ annan ~1:het i luften eller
Pa Ytan, för vilken så många olik a uppgifter sk nlle kum~a
dras fr am. I och med d e aktuella ub åtsfårderna i Antarktis
~!~Y~ta n ya sådana: ledning av navigering för luftfarten,
Othga underhållsbaser för bombflyg etc.
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Alla dessa särskilda uppgifter är vikliga men ägn ad e
minska ubå tsvapncts slagkraft mot lmvudn1ålcl: dc fie 1Ul[
liga intressena. Japanerna plottrade bort sina uht1ta r pf1 \ 1•
dana sekundära uppgifter, som t ex tr ansportuppdrag. A1S,].
rikanarna däremot använde sina härtill, först sedan l;tc.
japanska sjötrafiken var praktiskt tagen lamslagen.
CJ\

öuersikt över ubåtskriget .
.. Det ~äg~. gär?, al~ det_ är lämpligt för svaga nW l'll lc t· Ult
agna s1g at ubalskr1g, viket skulle vara ett ekonom isk t sätt
atl hindra motståndaren att ulnytlja havet. Siffran ;}() flva.
fartygsenheter erforderliga år 1915 för att hålla en uLåt
stånu:cn anförs ofta som annuncnt. Men det iir orik liot"l t "Il
betrakta ubålen som ett privilegium för konlincnlalm ak ter.
na . Dessutom är det fel alt tro, att det är billigare all föra
uh~~lskr ig. Härför fordras n~imligcn en betydande sta lindustn s nmt en omfattande oc h väiutvccklad elektrisk i ndu stri.
~flersom man måslc r~i.kna med flyganfall mot prod uktwns ceutra och baser, måste dc fab riker, smn tas i ansp råk
för ubåtsbyggena spridas ul, varjämte byggnadernas k onst·
ruklion m<'lstc vara stark. Deras dimensioner i de t vska ba·
scrna under andra världskriget ge en uppfattning hiirom.
Tonnagekriget utgör en tävlan mellan lvå krigsproduk lioncr. Den ena parten strävar efter aU sänka flera lastf ar tyg
än motståndaren förmår hygga samt själv förlora elt m ind·
re antal ubåtar, än som kan ers~ittas med nya. Den opera·
tativa ledningen behärskas direkt av dessa båda villkor.
Ubåtarna kunna utöva sin verksamhet inom områden, där
sjöhandelsvägarna sammanstråla, och där utan tvive l sänka
många fartyg. Å andra sidan underlättas motstå n d arens
koncentration av motmedel härigenom, varför ub åt sförlus·
terna kunna bli förödande efter viss tid.
. Ubåtsanfallen kan också insättas utefter sjöfartsli njc rna,
vilket innebär mindre risker för ubåtarn a . För alt k unna
komma till anfall, måste dc emellertid vara mvcket vil l un·
derrättade i fråga om sjötrafikens rörelseL
"
Sista världskriget ger exe1npel på, huru, amiral ]) ön it~
ofta ändade ubåtarnas anfallsområden, lät dem kringga
förbind elselinjernas brännpunkter och tvärtom, skap ade
ledning samt outtröttligt sökte motståndarens »svaga p unk
ter» för att göra betingelserna för ubåtarna så gynn sn 1llll13
som mö j ligl.
<...._ ,

<._}

q

~Ji n kriget som ko_mplem~nt ~ill sjöhandelskrig~_t syftar till
1

sJcaka hela traf1korgamsatwnen genom att sanka fartyg

1tl\ förl ama hamnarna. Hotalinnen av handelsfartyg, vars

oc !al re~_an. decimerats p~ öppna havet, stoppas hä~·igcnom.

sjöforbmdelserna anfallas med stort antal ubatar och
0 1.1 ~ 0 r i öppna sjön och i kustfarvaltnen, kunna dc lätt råka
~~~~ra stt _avbrytas, om an~_alet ~lb~_tsja~d- och minsvepningsförband il 1l deras skydd a r o l1llrackllgt.
al1

Lednin gens orqanisation.
I det f öregående har nämnts, alt det ~i.r absolut nödvändigt, att ubåtarna matas med undcnällcls er. Marinens operativa ledni ng erhöll blott sparsamma sådana av »Luftwaffe», varför de tysk a ubälarna själva fingo skaffa sig
dem till priset av förlorade dagar till sjöss och farligt bry~
tande av radiotystnaden. Della. var ett stort feL
Ubåten bör icke blott känna till det mesta möjlig,a om
fienden, u tan måste även hållas orienterad om närbelägna
egna sjöstyrkors rörelser. I verkligheten äro identifieringssvårighetern a och riskerna för misstag stora. Framförallt
av dess a skäl ha dc flesta mariner tillsalt en särskild ope-'
rativ ledning av ubåtarna, upprättad iland och direkt underställd chefen för ifrågavarande opcratiom.område.
Ubåtsledaren förfogar över en väl organiserad central och
nödvändiga förbindelscmedel, varibland en långvågssändare
på 1.000 k w. Ubåtarna kunna taga emot dessa långa v ågor
l uläge medelst ramantcnner, dock icke på större djup.
Ubåtsled aren k an knapp ast vara båttre placerad för att förse ubåtar na med underrättelser, dirigera dem och se till,
att s_törn ingszoner och källor till misstag undvikas. Samordnmg m ed andra sjö- och flygstridskrafter förenklas även.
I anslutning till den operaliva ledningen befinner sig den
~~ga~1i?atori_ska, vm:s uppgift är .. alt_ ans~a.ra för m:derhålol,
. 111Imstra t JOn, utb1ldnmg och ovmng. } or detta andamal
ubåt arna in delade i divisioner, sammanförda till flottiloe~· (e~ler brigader i Sovjetunionen). En teor etiskt fulländad
tgal1lsation visas i förenklat skick i följ ande tablå:
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Oper-aliv chel'
{Ör

.5ekfion
Orqom:Sofion

Ol"17r0°o't:f

_ il å tta månader efter sjösättningen samt be(h·iva sin

J

Sekflo ;:;--Opero r;0 ,.,

L-

--~ =

oper-o ft"v

b~td!Jitnje

- - - - ~ = or-9oniJofori.sk

bet.;l.stirv~

Tyskarna hade ulan tvivel en av de allra båsla o rganisa.
lianerna. Den medgav, att 30 ubåtar i månden kun d t' sä tta.
i tjånst på de kortaste tider och under dc bästa öv ningsvillkor.
När en tysk ubåt !ämnade byggnadsvarvct, ingic.:k den i
en utrustningsflottilj, där alla prov utfördes, såso m dj up·
dykning, fartprov, hållfasthetsprov mot sjunkbomb er. Där·
efter överföreles elen till en övningsflottilj, varvid succcssiYI
alltmer avancerade övningar bedrevas under järnh ard led·
ning av ubåtsveteraner från slaget om Atlanten. I ö vn in~ar·
nas slutskede framkallades stundom så allvarliga !1 aYcner.
alt instruktörslaget fick benåmningen »5 :te kolo~m e11>> . Där·
efter var ubåten mogen att utan vidare ingå i en fr nntflol·
tilj. Då dagen för avg:"111g på patrulluppdrag nalk a de s, er·
höll ubåten av flotliljchefcn avgångsorder, även in n cfnt tan·
dc före skrifter för förflytlningcn inom kustf arvatln e n . Forsl
når kustzonen låmnats, sattes ubålen under kontroll nv det
operativa chefen, som. nårmare angav uppgift, di rigcrar e
och matade densamma m ed underrättelser under lw ln upP·
, k
draget.
Organisationen ifråga funktionerade mönslergi ll l. 1ac
vare denna kunde de t\trustnings- och övningsprobl em lös~::
som ett tillskott på 20- 30 ubåtar per månad inneh nr, ,:a~
~~mte odessa fingo identiskt san~ma utb~_ldni~g ocl~ t rinll 1 ~J11;:
Avensa kunde de omedelbart hllgodogora s1g stnd s cr f~tecr
heterna och de t ekniska framstegen, avgå för op c rnllOn

se}..~;. 5 amh el med ojämförlig smidighet.

,·e 1

J vs ialning.

l]båtsk rigct kan, om del förb e red es omsorgsfullt i fr eds'd genoJ~l kra!Lig insats reda~ ~rån fien~lighetcr~1as början
11 'stora framgungar mot en dallgt orgamserad fiende saml
der Jång lid reducera eller kanske helt stoppa hans sjöge
ut1
··
· l\.C f··or n,arva· t·onc JC
· l~e, ao t 1n111s
1~an e me,11 er t·J(l 1c
·
trafik
l]båten
·ande, system a tiskt förstöra alla slag av marina m ål, föe~kjuta d et militära hcrr~vålde~. eller ~r~vr~ baser och t er~
ritorium. Unclervattensknget bor nlltsa mga son1 elt led 1
övriga op eralianer på sjön och i luften. Blott inom d enna
ram k an det ge maximmn av utdelning.
Dessa slutsatser kunna dock bli föremill för genomgripande r evidering, när ubåten tack vare atomkraften får en
fart och aktionsradie i ulåge, jåmförlig m ed övervattensfartygens, vapen, som äro anvånclbara mot alla slags mål, samt
en verklig transportkapacitet.
Ubåtsvap n ets utveckling i utländska rnari 'n er
sedan sl utet av andra världskriget.

Ai·tikeln inle d es m e d en hän Yisning till två tidigare uppsa tser om ubå ta r, införda i »La Revue Maritime» år 19-W
resp. 1950. Det kons tater as, att d et är intressant att återg e
de slu tsatser, man kom till i d essa utmä rkta studier: d el
ansågs t ex a ll del sk11llc erfordrus e tt 15-lal år för att bygga
en anvåndbar a tomub å t, och llWn trodde, alt amerikan a rn a
ar·~ e t ade p:."1 all parallellt hänn ed f~i rdigställ a en \V alt cr~lbat. Man an tog vid are, att dc fr a mlid a ubå tsflottorna skull e
p rovl~a rta yå ubåt_sl_\'p.er, a llt ifrån dvärgub~t al'
~:111 ehå1Ja
tgl :lo~tubat::r, ubatar for_ ul sk]Utlll~l-~ av ~cl cs tyrd"a proJel~
b ~ 1 • Jaktubat ar samt diver se »hJalpubat ar», sasom for
: an sletransport o<."h t o m bogse rin g. Tvn gdp unkten l ades
r~. att ubåtarna m åste operera tillsammans i grupper och
r~- 'e ensamm a, likso m att örlogs- o<."h Ilandel sflottorna måst e
dorsviJ>na fr :"m hav e ts vla och 'övergå till alt bli ubåtar. Enle~t h ;ngarfarlygc n oc!1 der a s cskc~rlfartyg beh~_!l råt!cn. alt
sl· ~ P a ytan, do<.:k ansag mnn n ll eskortfartyg for ubatsJakl
11
e komm a alt ers~1ttas med jaklubåtar.
'
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Fem år har gåll sedan dclla skrevs, varför det k a n ,
ra lämpligt att undersöka, i vad mån dc,ssa föruts i.i gcha,
ha blivit verklighet. Författaren låler därför a ll a dc ll~l'
ubåtskons lruktioncr, som gjorts i u lländska marin e t· 0 ~,a
publicerats i pressen, pnsscr~t r_cvy för_ att utrö1:a, i v i lke:~
utsträckning kons lruklJonspnn ci per n a ovcrensslnmm a.
/{riy:;c rj"arenhcter.
Dessförinnan heröres erfarenhelern a från andra vi.i.rldskl'igct nagot. :'\är del vid krigsslutet gälld~ att gö~·a u pp nya
byggn a dsprogram för uh ftlar, hade (_l e ohka J!wnnen_1 ~1 Jnyc.
kct olika erfarenhclsfi.i .ll att falla llllhaka pa: dc v a slaliie.
rades, som hi.i.nfördc sig lill två sådana, nämlige n _S til_ta ha.
vet och övriga sjökrigsskådc plalser, samt dc tyska, 1laltc nska
och japanska.
.
P ft lal om J a pan konslateras kort och golt, alt d et Ja·
panska ub ~tlsvapnels erfarenheter __lrols d_et stora ant a le t en.
heter icke svnes vara av slörrc varde for experterna u tom
när det gäll~r studiet av mycket sp eciella upp(~rag. _i ~;j älYa
verket frånlogs det japanska ubåtsvapnet hasl1~t s ill verkliga uppgift, nämligen bekämpning av dc m:1.cr1kansk t un·
derhållstransporlern~1, lill förmån ±:ör bevakm,n~ eller .m~ c~cr
stöd åt de isolerade J apanska garmsonerna p a oarna 1 Sl11la
Ila vet.
.Japanerna kommo med nyheter i vad avser dväl}.(Ubfttar
och nwcket stora ubåtar, vm·av vissa voro på mct·a a n -1.000
ton och kunde medföra elt eller två flygplan. Dvärgu!)ä tar
äro alltjämt aktuella, men för närvarande konstruer ar wgen
marin myd;:ct stora ubfttar. *)
De allierades erfarenheter hänför sig som nämn ts dels
till ubåtskriget i Stilla I-lavet, dels till Norra Ishavet , M lan·
ten och Medelhavet.
.
.
Stillahavskria et krävde ubålar med mycket stor a],l wns·
radie och sjö.lY;l~indighct sam t med relativt hög fart i m a rsch•
läge pft grund av de a\'lägsna opcralionsom rttdenn. Deras
m'otslå ndare i luften och pö. ytan hade H1n_g t ifrån s a n lll~~
effcldivitct som dc ub ftts]aktslyrko r, som msatles m o t c.
tyska ubåtarna. Konslruklion en av u~)åtar any~:ss~d c s cft~·
dessa förhållanden och utmynnade 1 en sene ~, z, le et. S~I i
marines» på 1.800 ton i marschlägc, ulan snorkel, iai_l
marschläge 20 knop, aktionsradie omkring 12.000 di sl.-11 1111 "'
*)

Jämför »Meddelanden frän utländ:ska mariner»!

_.fart i ul äge 8. knop och en räckvidd på 8~ dist_:· min.
5 kn op elcktnskt. De . vo;~o :cmmarkJ:mgs vart val ut . .
1nedade med radar och radJO. I ~1ck va1:~ Japanen:_<~ s. svaga
rus,\ jaktvapen kunde dessa ubalars oHcns1va moJhghcter
nba r~tJa· s, och de voro framg_ångsril~a ända till kri_~sslutct.
ulll) :::tn s[iga att »the Fleet Submannc» blev den basta och
1
Il H
o
l(l'.~~e
. t ;: l)OrJan,
.. .
-"\1>~~st
full ända(l e typ, som l(Om t1'Il ~ l l tJ'f r_an
att den gynn~des .. av. dc mest Hlcnhska forhallan den_.
oc 1 annat med ehtbcsattmng ar, ulvalda med stor omsorg,
Ben
' ubåtsvapn et ~vsc~m·c
.. l l)l'CSligc
·
.otnjöt
1· an~cn'l .;:_~ns 1(fl. f'l o_ tt· an;
fyll de sin ~1ppg1ft pa ett utomordentJ,; gt satt och sankte
.!,800.000 ton Japanskt tonnage, d v s G3 % av de totala
förlustern n:
..
. .
Efter kngets slut forctogs omedelbart modermsenn g a':
dessa u båtar. Alla dc »fleet suhs» som skulle vara kvar 1
tjänst, by ggdes om till »C!_uppy» (= Grcalcr un~~erw?tcr propulsion p ower) '· d ~ s forsags J_?1 C (~ snorkelanla ggn mg sn_~11 t
fick högre fart 1 ulagc genom forhattrad skrovform och okning av ackumulatorb atteriels kapacitet.
.
Dc alli erade erfarenhetern a på övriga sjökrigsskå deplatser representerad es av de brittiska ubfttstyperna T-, S-·, Uoch V-, som opererade i Medelhavet och ~ona Ishavet samt
utanför den ockuperade europ eiska Atlantkusten i relativ
närhet av egna baser, vilket icke krävde lika stora aktionsradier. En viktig del nv uppgifterna bestod i landsättning
av agenter. För att nå sina mål måste dessa ubåtar uppträda
i motst åndarens kustfarvatten eller ligga i hakhå ll i närheten av fiendens hnmnar. På g:rund av dessa u~1pgiftcr
tenderade de att bli medelstora eller mindre utan nnmärkningsvärd a egenskaper men robusla och billiga, såsom U- och
V-typen. Britterna gingo t o m n ed till dvärgub ~tlar, typ X E ,
va_rs insatser mot Tirpitz i AHafjord ~ir välbekant. UbåtsIllinfällni ng blev också en dominerande uppgift i Allanl en
och Norra Ishavet
.
b ~fter kriget återstår just ingenting av små nhttlar i Stor~'llanni en, sedan U- och V-klassen praktiskt laget försvuuIll t. Emellertid synes man ha återgått till mjndrc depbcc~llel:t ~ och med ·att USA byggt jalZtubåtar, typ SSK, varom
llet a l det följ ande.
efet tyska ubåtsvapnet t;tve~!dades allra n1cst ~111dcr kri~ ' s lopp och delta av tva skal. Efter det att rmclfartygen
l-~· Ytan definitivt gttit förlorade, lades tyngdpunkten i sjöl~a1fet På ubåtsvapnet, men å andra sidan hårdnade de allicc es för svar och de tekniska hji:i lpmcdcl, som insattes i
Illa~·

Jl\

det

L
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kampen mot d e tysk a uh ötanw, ulveddades och fii rlh tt 1
d es mycket hastigt. Snart voro d c tyska ubfttarn a in~· , ,· 0•
lade i en strid ulan förskoning . För att n culralise1·a loJ~.c]'·
seringen me~. ra~l~r i nfördc tysl~arn~ snorkeln och ra~[: 1~
varnaren; effck llYllclcn hos asd1c tvmgadc d em d ess \lt 11'
ntt avsevärt öka slörst a dykdj u pet, hitla p å vilscled n1
lllC<~cl s;l~om .b uhbclLo.ia.r mot asdic samt söka få fr mn Hl~~·1~
n<i,.., 11 lO[
Ak us tiska torp eder fö r anv~i.;ln]
asd1c-bclaggnmg.
.
l
•
c
u b aisJaga.rna. ~onslrn~rad es , och ti}l och n:cd raket cT, ~o tn
avsko tos J n lage mot Jaklfartygen. Sedan Lvlllga des dc lJ vg
bå tae m~d mycket större ulögcsfart, vilket ledde till ttlJ,\f~
XXI med 16 knot)s fart i u H\ge und er l 1/.,_, Limnl "..._, ,•.,,..111stl
i.Ypen
..
t ill d en revolution e rande konstruktion - 1Vallerub ut 1•11
d~·~.ven m e d syntetisk olja, som förbrännes i Lurbi n er ;n~
hJalp av vatten, s.y rs a lt med 98 ;;;, vätesuperoxid. Dessa
ubåtar ku~1dc gör~~ 2() knop lll~dcr 2 limm a;· o.ch 1;) k nop
und er 10 l unmar. hlt annal JH'OJekt byggde pa dtcsel molo rcr
i .. slutet system, viik e l kunde användas i uE\ge gen om till·
forsel av syre, som förva rad es komprimerat i stålfla skor.
;\nnu dj ärva re projekt studerades, t ex re:1 ktionsdriv na ullå·
tar ulan ballas ttankar och prop e llrar. Unel er krige ts p ress
s~ktc tyskarna förtvivial tvinga fram hög ulägesf art i fö re·
l!lng med s lor självständ ighet. D eras dröm har blivit ve rk·
ligh et genom a tomubåten.
Efter kriget tog man vara på näslan all tysk erfaren het;
uneler dc närmast påföljande åren in förde alla m ,1r incr
snorkel p fl sina ubå La r samt sök te i mö j ligas t e mån öka uthållighet och fart i uläge; man sökte nå~ ytterligare f ra m·
s teg genom att komplettera lokaliseringsmedlen oc h fö r·
bättra bullcrcgenskapcrna. Tyskarna voro d c försln , som
intresserade sig föe a ll skydda ubåtens ömtål iga orga n nJOt
chockverkan av sj unkbombcr samt för att minska dc y i bra·
tioner, som överföras till skrovet från i drift varand e Jno·
t~rcr m m , genom ök a d anvii.ndning av elastisk up phiing·
mng. Denna utförd es i form, av kautschuk-kuddar, inne·
slutn a m ell a n tvenn e sltdplallor. De försök te även lllin skn
propell erbullret genom att innesluta propellrarna i lrt tll 1"
mor som L ex på dY ~i.rgu b tllar na , eller genom a tt m on te ra
in tystgt1e nde motore r m ed liten effekt '(s J ~ snTYam o Lo rer)
·""'
på typ XX I och XXIII.
På det hela tagel förhlcvo dc tyska ub å ta rna do ck ]J ull·
rand c vid medelhöga och l1öga farter, m en de nw de run
ubåtarna ha ända till atomub~ltcns t illkomst haft d c sis lD
tyska ub å tarna från kriget som förebi ld . Efter köls triick·

1

°\

. oell av l\'cwtilus kan 1~1an söga, at~ d c tyska ..e rfar enh eär clt passerat staclwm. Alo mdnften Jncclfor en sann
o
. f' raga
rJla .
om u JJao t sb yggc .
IC , ]utwn 1

11111"
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aerniseringar och nya llb åtskonstruktioner
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.. l cl :; l.:J'l[Je
and ra var
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;per

"rfa ltarcn bör j ar med USA och anger, alt U. S. Navy

F~ att h a förlorat 52 stycken, vid krige ls slut hade 109;
e~~e:t Su bmarines: Hä!·a_v .avsågs ~m gefä1: ett ..du~sin för a~on~

f bsförsöken vid Bilaru. Det vtsadc sig J1arvHl att ubalatboi1~oro mera mo ts tå nd skraftiga mot atombon1be!1s v~ rk
n~gar än övervattensfartygen; n ågra av dem atcrgm~o
til 111 i t]. änst. Som nämnts byggdes denn a klas s om hll
·] l . f'. l
.
to
..
c;uppy», .bl a innebäran de att snor -..c m on es.
1
Sam tidi gt förändrad es två ub fttar. hll ~1I a ttformar for a r obotutsk j ut ning (s k SSG) _och 1~. st hll .:>pl~ket-radar»-ubatar
(SSR). P å dem h a r fög a g.] orts f? r alt fo~·.~atlr~. skrovets h ydradynami ska egenskaper ocJ~ darmed ohoJ a l~Jagc sfart:n, .. ef~
tersnm. ra d arantennel' 111 JU andock nwstc sta kvar pa ~ack
vid dyk nin g. En u b åt byggeles om till förråclsfarty~ för bra nn··
olja -(SSO). I d etta avs eende visade tyskarna vagen g~ nom.
att bygga särskilda sådana ubåtar; bränslek01nplettenngen
ägde rum i ul äge p å så sätt att förråd~uh å_~en. bogserade
den an dr a . De båd a ubåtarna hade telcfonforbmdelse p :r
tråd, u pph ängd på bogscl'kabeln. Slutligcn byggdes en ubat
om för m ater ieltransport (SSA) smnt två. för trupptr~nsport.
»Gu ppy s» utgöra al lljämt s tommen 1 d en aomcnkanska
ubåtsflottan men d c börja bli gamla och nppna snart d en
för ubå tar k ritiska å ldern a v 15 år.

Parallell t med d essa omJwggnader vidtog omedelbart planering av en ny ub å lstYp, .;,ilke l resulterade i Tang-klassen
1951- 52. (Tang, Tripper, Troul , 1Vahoo, Gudgeon och l!a;·~
der) . D c ha samm a egenskaper som den tyska typ XXI,
ehuru förbättrade. HnYuddata äro följande:
d cpl accmen t . . . . . . . . . . . . . . 1.515· ton,
82 m eter,
l ängd ... . . .. .. . _. . . . . . . . . . .
»
8
. .. .. .. .. .... .. .. .. .
b red d
15 knop ,
f art i marschläge . . . . . . . . . .
17 »
» » uläge ... .. .... . minst
l'i F.ör a tt d essa fartegenskap er skulle uppn.ås, I~ås_~e batteelnas storlek ökas; för a tt utrymme och v1kt harfor skulle
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erhå llas inf örd es lä tt a , svelsad e di eselmo torer av lvp ]J
cake. Vikten p ~-~- h äs tkraft. h os ~l e ss a m otorer an.~e~ ti][ fl11.
kg mot 20 k g for en k lassisk dieselmotor. Att do ma av 1,8
artikel i T im e år 1953 synes den a m crik.ansk a ubå ls]>e rs e11
l~n docka ick e va~·a l~e~t n öj d_ me~l dessa mo torer och l~f~1 U·
b!ttcr t _pa deras omt~!1ghet; 1 ar_tlkeln talas t o m om å teg~
gang hll moto~·er ay a ldre ..typ, v1lket torde skapa avsevä r tproblem och 1 varJe fall a ventyra de ayanccrad c egens]·l1U
per, man hoppat s u~Jpnå. Bes~yck~1ing~~1 ~1tgörcs av to rped::
1 sex torp ed tuber fornt; utsk]utmngsforf arandet h ar sa 111 1
likt f?rbättr~ts för att _möjliggöra utskjutning_ på s tort djt~~
och lll~som 1.. alla m~~rme:· har t?rpedeldl ednmgen fn llkon\:
nats, sa att varelen fran badc pcnskop, radar samt ald iv oc]
passiv hydrofon utnyttjas. Ävenså torde torpeder na ha för~
setts med de förbättringar, som kunnat förutses, sås om l11ål.
sökande spetsar, programstyrning (LUT), ökad lwstirrhct
spårlös bana etc.
•
"' '
På samma gång som Tung-ubåtarna, även kall a de »Fwt
Attack», satte amerikanska flottan igå ng med en serie på
tre jaktubåtar (SSK), färdiga 1951-52. De ha följa n de data:
deplacement . . . . . . . . . . . . . .
766 ton,
längd
....................
60 mete r,
bredd
....................
7,6
»
fart i marsch- och uläge . . . .
12 knop ,
sannolikt tämligen begränsad aktionsradie.
Deras uppgift ät· att anfalla fientl iga ubåtar. E n a merikansk tidskrift återger clt sådant anfall utfört av SSK 1.
MG1lubåt var »Guppy»-uhåten Halfbreal~, som upp ehöll sig
under snorlceldrift inom ett visst område. Skilch·inge n innebär uppenbarligen ingenting nytt ifråg:a om metoder fö r anfall med hydrofon men framhäver den omsorg, som ned·
lagts på att eliminera buller från m.otorer och and ra appn·
rater ombord, liksom effektiviteten hos dc lyssnar ap par ater,
som återfinnas i den jättelika bulben på däck föru t.
Det som. skiljer en jaktubåt från en vanlig ub åt ~i.r ~tt
man på bekostnad av andra _egenskaper strävat· efter fol·
j ande: så hög »tyst fart» som möj ligt, sär skilt känsliga Jo:
kaliseringsmedel, största möjliga manöverförmåga både 1
horisontal- och vertikalled. Sannolik t är det krav en på 1113 ~
növerfö.~m~ga som f~ra~1lett amerik anarna ..att.. vä!ja el t ef~f{.
deras forhallanden sa li tet deplacement. For ovngt knn t1
läggas, att som fö ljd av dessa erfarenheter se~ »Fleet>>'
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, ar byggts ..?m l~ll »Kill ers» . De~1 först~.- USS ':_ashaw
uba;.ädde i t]anst 1 deccm!Jer 1953 och lar vara vaddens
....- t\ystgå en?c u båt. SSK~~ll!å larnas ri ngoa storlel~. synes ha
Jlledfört olösliga l~robJem 1fraga om att fa plats for all d~n
JlleHroniska lokall senngsapp araturcn, och vara orsaken hll
el~ 'aktionsradien blev otillr~ckl~_g. r.. varje fall ,syi;es !1Ul.l1
~\. for tsätt a med denna sene for narvnrandc. 5Sh-nba tarJC'~1a samma lätt a dieselmotorer som »Fast Attacks>>; miss1~.al·ningen m ed d essa kan ha bidragit att uppskjuta ytlerli-'
1
a ;e nybyggn ade1·. Det är också troligt, att framgången med
~~muhåte~1 Nautihzs och deoss oerhörd~ ÖYcrhig~enhet i ff?_rållande till alla andra ubatar har klippt av Intresset for
11c
,
'l a sacJana.
J·onventwnel
'Förutom Nautihzs äro ett antal ubåtar under konstruktion
och försök i USA. Tre ubåtar, som härleda sig från Tangtypen, hy.ggas; man kan anota, att förbättring ~< .rna hänföra
sia till dwselmotorern a . Tva prototyp er av »]Hcket-radar»ubåten stå inför sin fullbordan, en dvärgubåt för försölc har
likaledes annonserals i pressen: den skall ha 4 m ans besättning och är på 25 ton. En experimentubåt - Albacare med särsl;:ilt u t11rövat strömlinjeformat skrov och en enda
propeller har byggts för största möj liga fart i uläge m ed
elektrisk dr ift. Den ~)r avsedd alt tjäna som försöksbåt för
djupstyrning; erfarenhe terna av propeller och andra detaljer på skrovet äro avsedda att överföras på atomubåtarna.
Slutligen a yscs en ny typ alt sjösättas, som sval"ar mot clt
behov all a mariner h a känning av, nämligen en målubåt, typ
SST (= T arget) för uhfttsjaktfartygens och -flygels övningar.
De ha ett d eplacement på 300 ton och inga yttre ballaslt~nkar, var f ör d e sannolikt kunna tjäna som. verkliga mål
for övnin gsra k eter. De ha blott en propeller och göm end~st 10 knop såväl i marsch- som uläge. Dc äro avsedda att
b~1. myck et billiga och i störsla utsträckning byggas med
h.]alp av sta n dardma teriel i den civila marln1 ~1<.lcn. Man hat·
ett på lagligt intresse av dessa uhåtar med tanke p å de allt~ner ökade kostnaderna för stridsubåtar. SST-nbåtarna bli
Icl~e mindre användbara i krig: under sisla kriget rådde
svar brist på övningsubåtar för ubåtsjaktskolorna i USA,
?ch man nödgades sätta i stånd »R-båtarna» från 1918 för
andarn ål et.
t Artikelför fattaren presenterar seelan den atomdrivna ubås~,~ · ~autihzs. Framdrivningsanläggningen h a r närmare beh~1.1Vlt~ i Ti~ novembcrnumn~.er 1955 .. och fö~bigå_~ därför
1
· Nagra siffror m m, som lamnas for Nautzlus, aro dock
0
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måhänd a av intresse . Deplace mentet i marschl äge b e riik 11 .
ti!l 2.800 ton.' längd?n ~ill .90 l~:cl~t· ocl~. farten i.u h i;_>;e ti\s
1
2;) knop. A~dwnsradtcn 1 ulage ar 1cke kand: den ar lJ c•roc1
d c på den hastigh et, med vilken förråde t av uran 2:\:"i fö:·
oo
brukas. J\Ian beräkna r, att den har en a xeleffek t p å J:i.O
h ästk ra ft er vid full kraft; e nligt dc ie01·e ti s ka kalkylet·n a ä·
för~rukning e~1 a v_ U 235 clärvi,d _G. gran1. per t!_mm e .. F h nt·t~
<lill'lk a l u p p gar man gel e n m ·n n 23;) 1 stapl a rn a sakert 1cke till
mera tin G Cft. , och denna mängd k a n icke förbruk as helt
Om lll a n a ntar (e n helt grundlö s hypotes ), att 2/ 5 av ura n:
mängde n kan utnyttja s, inn an sta plarna måste ersättas , fin .
ner man att en samman lagd vikt på staplarn a av en dn~t
288 k g är tillräckl ig för en a ktionsli d p å 20 dvgn. (Siff ror
som v arit syn liga i pressen , ange en aktionst id på 50 <lyg 1;
med 25 knop ell e r 30.000 dist.-mi n.) D enna b eräknin g him nas
naturlig tvis ul a n m'lgon som helst garanti; den tar fö r ii nigt
icke hänsyn till plutoniu mklyvn ingen i reaktorn , ni a n lta 1•
blott till uppgift att visa, att man kan räl;:.na med alt ·t lomubåtens aktionsr adie med 25 knop är ojämför ligt m ycket
slön·c än 1Valtcr- ubåtcns eller den konvent ionella. F i"n· att
denna enorma s_Filvstä ndighet i uläge skall kunna ut n yttjas
hell, måste åtg~irdcr vidtas för konti n uerlig förny el se Hl'
andning sluften ombord . Yid krigssl u tet kunde n hes ti tt ning
på GO man uppehål la sig i uläge i tre dyg n ; sy re leverer ades
ur flaskor med kompri merad syrgas, koldiox iden ab so rberades i natronk anistrar . NautihL s är fö rsedd med a nHigg·
ning för framstä llning av syr e på elektrol ytisk väg u r destillerat valten; kolsyre absorbt ioncn sker sannolik t p å va n·
l igt sält.
Hesulla len av proven med Naulilu s Ju'lllas natu r lig tv is
hemliga , men man kan utan större risk p å stå, all d e åro
tillfreds ställand e. Atomdr ifl på ubåtar komme r myck e t lws·
tigt att bli vanligt förekom m a nde.

18 knop,
• d ellincem ent 1.500 lon, fart i mar ~ chli:iuc
~
.fl,·pe11 .
i uläge 8 knop.
'\
d e]J_lacem e nt 1.090 lon, f a rt i marschl ä ge 13 k nop,
i uHi.gc 9 knop.

r. )

Enge~sm~inn c n h a till en b~rjan oickc a\" c;cv~r.t s~>.kt .oll~.i~
·ten 1 nbge med undanta g for ubatarn ?;_ a v S-I...lass p c~. / lJ
fat vara v 28 {tler stod o vid kri psslute t. l\;t g ra av d em fwgo
10:.~mlinjeform , och förb ~tltring av batlc_ri c rna hö jde uhiges,t ·ten till 12 knop; d e sakna emeller tid sno rk el, och torfa iHuberna logos bort. D c avs es som m ~llnb t1L ar fö r uhfti s-1
gar und er b c n i:i mninge n »sn nbb a miH ». T-klasse n
P~~tövnin
9
innefatt ande
J 'je 1·går för ni:irvara nde arundlig ombygg nad,
.
.. 1~nmg
~ v1"11 ~et mccl_ge ~· o
une
a v lJa l.l cförlängni ng av tryckskr ovet,
:erna och dänned fa r t och akhonsr adte 1 ulage.
11
parallell t m e d modern isc ringnrn a lades ett nybyggn adsproaram ut. »Daily Mail» för den 2G/ 11 195-1 namnge r 6
båtar av 1w tvp Porpois e, Tlwmes , Narwlw l, Rorqual ,
~r~1;1]JLZS och' C.a~·fl~dot, som slcola vara n!rdig~. inemot 1~3(3.
De äro k onvenho nella; d eras prestan da hallas ann u hen~ hg a ,
men de t är troligt, alt fart en i uläge och slörsta dykdJup et
åtminston e är jämbörd iga med övriga modem a t~ b å t~ r s.
Dcplacem entel n~i r m a r sig 2.000 ton, m,ax. f~rtc'n 1_ ulage
kan upp sk attas till 17 knop och slörsta dykdJup et till 225
it 300 m eter.
Royal Nauy har också beslutat fullfölja byggand et av. två
experim entubåt ar av \Vallcr-typ, Explore r och E:t·calllmr.
De t är icke omöjlig t att delta program uppgjor ts i ~~mför
stånd med U. S. Nauy, som inriktar sig på atomdn ft, mcdan Royal Nauy koccntr erar sig på vValter- drift. Yilken typ
av Walter- maskine ri, som valts, hemligh ålles ~in J Hl så länge.
De fr amstco·, som gjorts med motorer eller turbiner m ed
Yätesupero x'ld (H,, O~) som medel för förbrän ning, ~"\ ro dock
redan k ä n da. Det är också känt, alt vätesup eroxid eller syrsatt vatt en spontan t sönderd elas i n~irvaro av vissa katabå·
u
e
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de
tet
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och ailYiinde~. p å _ny l_t i det slutn_a system.e t. översko ttq
Yatten . o~h forb~·~nmngsgaser d_nves u~ ombords. D e lta a,.
s lem tJ ll a mpas for \Valter-turbmerna 1 de tysl;:.a nhrua ~!·
typ X_"Il och XXVI. Tu'skarn.~ ha även_ proj~ktcr~t oc h ~2~
verkhgat ett annat system for en dvargubat: cheseln 1ot J.
arbetande i slutet system med tillsats av syre, lagrat i ~ t~l·,
el\.
flaskor.
iesej.
d
r
fö
prin~ipen
Efter l_;:.,ri~et synes man ha ulve~ldat
motordrift 1 slutet system med vatesuperox1d som fiirln·;i
ningsmedcl i stället för syre. Enligt »News of the \\' o r]~~
skall E :rpto;·er l~a ~n molor av denna t~rp, varvid en dGl av
avg~serna. ate~·ga till sy_slemet och_ annkas 11_1.ed sp·.e. som
~rhalles v 1d sond~rdclnmgen av vatesupe~·ox1d. I~~1 nge 110 lil
okas syrehallen till samma procent som 1 a lmosfars luften
så att dieselmotorerna kan arbeta under smmna fö rhi\ llan:
den som. i marschlägc. Det är lätt att se, vilka kompl ice rade
probl;m s_ystemet innebär: avvägningen av syret i d en gas,
som atcrfores, :cn·gascrnas tryck, so1n fordrar starbt kom·
pressorer. Fö1· begränsning av temperaturen i avga serna
fordras slutligen avkylning, och att stora cnc1·giförlusln kan
tolereras. Förlusterna bör dock i viss mån minskas genom
att avgasernas expansion tillgodogöres i turbinernc.. 11' alter.
systemet medför också mycket svåra mekaniska p roblem,
vare sig det anordnas med turhin eller die selmotor. Jhi rlil!
kan tilläggas, att den kraftiga koloxidutvecklingen vid för·
bränningen gjorde det nödvändigt alt isolera maskin rum met
på dc tyska båtarna och fjärrmanövrera maskinerna .
Brittiska flottan lwr även iståndsatt en tysk Hraltrr-ubåt,
som fått na mn e t Meteorite, och man tvcks ha lvckats aslad·
komma clt am·ändbart sys tem. Enligt~ pressup )gifter h a de
tvenne experimentubåtarna sjösalts och göra sina JW OY. Al(·
tiansradien i uläge med vätesupcroxidd{·ift H1r med ge g[1ng
över Atlanten, vilket synes mycket, om. man j~1mför med
egenskaperna hos typ XXVI : 224 dist.-min. med 13 k nop.
Det år visserligen sant, att det slutna svstcmct tillåter myc·
ket liten marschfart och härigenom. avs.ev~ird ökning av ak·
tionsradien, och typ XXVI hade blott en längd av 5G ])lctcr
och 841 lons deplacement. Explorer's längd är G8,5 Jne ter
och bredd 4,8 meter, deplacementet bör vara av storleks·
ordningen 1.300 ton och max. farten i uläge torde öwrstiga
20 knop. Dc resultat, som erhållits med denna ubtttslyp, to~-
de komma alt hållas mycket hemliga. Utvcckli11g av et t snd_?nt JW~:jekt kr~v~r forskning och stora anslräng~1ingar, val(.
for det ar begnphgt, att Royal l\~auy noga h eml ighåller de

en serie dv~irgubåtar har annonserats. Anfallet mot
dvärgub åtarna typ XE visar, vilka möjlighcle1·
7uP,:1dan båttyp h ar. Amiraliletel har beslutat att icke låla
en ~Jyrköp ta el:~·arenhelcma f.'rån l~riget g~1 fö}·l_orad?.. Typdcteckningen for dc 1~ya _dvarguba _~arna ar X-o1. Langden
V,~ l6,5 meter o_ch bcsattnmgen utgores av lrc man; dc ha
at vcnlionell di eselmotor och snorkci samt molor för clekt1~.0~~ drift i uläge. Dc brittiska tlYärgubålarua under kriget
f.'~nde transporlera två laddningar med fördröjd tändning,
ub åten placerade under det förankrade eller förtöjda
'~ålct. De hade vidare en kammare förut för en lält dykare,
no!l1 kun de slussas ut för all klippa nät och röja undan
. l er.
s. dra ]l!lH
,
111
Uppgiflema :.u:g{lei~dc :)oujcf~Ln_ionens ub ~tlar äro. ~~)lll v~~l
Jigt !nyckeot ohd}sland1grr. l~odallaren I~a}mlcr. s1ffr:m :.bO
färd1 ga uba ta r pa grundval av planerna fran kngcl. Dc nyare båta rn a ha försetls med snorkel, men skrovformen syn es
icke ha modifierats. För visso har ryssarna, som i likbet med
andra nationer dr agit nytta nv arvet eft e r tyskarrw, gjort
upp nv a ko nstru kt ionsprogram . »Janc's Fiqhting Ships» för
1954-55 upptar !JO moderna, mycket stora ubåtar (2.!)00 lon
i ul öge) under byggnad; dc synas Jigga mycket u ära den
lyska typ XXI. Egenskaperna äro icke kända , men de ha ett
76 mm dubbeltorn på förkant av tornet. Slr~ivan cflet· hög
ulägesfart t orde vara mindre fr a mträdande itn för lyp xxl,
daremot uppskalt as farten i marschläge till 20 knop. Med
all reserv a tion för bristen på informationer lack vare den
ryska marina pressens tystlåtenhel svnes d essa stora ubåtar
Yara föga olika USA :s Fleet Sulnna;·ines eller den brittiska
A_-klassen. Sovjetuni onen tycks hittills icke ha b yggt nb ålar
for Wall('['- ell er a tomdrift. Emeller tid är det s~ikerl, att
ryssarna k omm it ÖYer ritnin gar och skrov till 1Valter-uh~t
tar, och eftersom den rYska atomindustrin kan f r amsl~ilb
uran ell er pl ut onium fö;· tillverknin.a av atombomb er, kan
~~~n icke se, Yad som skulle hindra den soYjcti,;ka marinen
ra 1 ~ att projekte ra lValiN-maskineri cllet· atomdrift med
an~~~' a_t br~insle.
i
J~orfalt aren redovisar härefter kortfallat ulvecldinaen
..
l lagra
. l re mariner. Holland har alltid varit mycket
innnuc
t.·
~~~1~~.et:at av ub åtsl~ ?nstruktion: l?.et bör obscrv~ras, att h olre atn a voro dc forsla, som mforde snorkel<1~·1ft r edan föey}~nd~a vårldskriget. Deras originell a konstruktion med 3
an2:dnska tryckskrov, anslut na till men obe roend e av varra, omnämn es. Den övre, längre skrovcylindern slår i
.. •Cll

f' ·tz m ed

:\ka
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förbindelse med de två undre mcdelsl vattentäta luckor J"
och akterut. Besättningen uppehållee sig i den . övre, mc <[~t·
balterier och dieselmotore r äro placerade i de u ndre ~lit
lindro.~·m1. ~c synas :ara byggda. för konvcnti.oncl l die s~~:
elektnsk dnft. Den tJocka skrovformen har sma f ör- 0 •1
nackdelar; slabilitctspro b!cmcn och bchovel av L~ll lrc l~t~
rymme inombords ii r lätl att lösa med trippelskrov. Chata ._
na skola träda i tjänst under 1956. Beträffande Su e ri~
o.mnämncs den nya Hajen- typen, ävensom. ett proj cln e~1~
hgt syslem l\' aller. Danmark bygger tre ubåtar på 700 lon
a;: konvcnt~o:1cll typ. ~ör Per~u; rä~ming sjösattes 2 ~lba lat·
pa 825 lon 1 Jamwn 19::>4 hos Electnc Bo~tt Company r CSA
Slutligcn intresserar sig Spanien för alt bygga dvärguha lar·
så vitt känt icke med nylJ ...voo 11 {._n<l.
mariner svssla
Öv1.· iga
J
.._
av ubåtar. Ubåtsbestånd et inom, västblocket kompl ette ras
med f d ty~ k a sam t engelska och amerikanska hå ta r , som
överlämnats efte r kriget. Salellits la lerna inom östbloc kel ha
tilldelals några ryska kustubåtal' eller f d tyska .
;:-,~

Ubåtens sannolika utveckling.
Författaren anser, att alla ub:"ttar från sista kriget äro
föråldra.de. I alla delar av världen görs ansträn gningar att
modenusera ubåtsflottorn a. Härvid\ ö,p pnar s~gl tre ol ika
väga e:
l. Konstruktion av konventionel la ullåtar men med mvcket förbättrade egenskaper, t ex den amerikanska Tui1rr
typen, den brittiska Porpoise och den svenska Ilajc n , för
alt blotl nämn a de vildigasle.
2. Ubåtar av \Va/ler-lyp, t ex den britliska E.Tplo rcr eller det svensk a projektet.
3. Atomdrivna ubåtar.
Til1i'tt oss göra en bedömning i detta avseende.
För det första synes man kunn a fastslå, alt den konvent ion ella ubåtstypen icke kommer alt överges genast, i syi'ne rhet som atomubåten änn u icke genomgått a lla p r ov. De n
kommer tr oli ge n alltjämt alt bchåHas, när det gäll er mi ndre ubåt a r för kustförsvar och som övningsobjek t fö r öve rvattensfartyg . Det är mycket svårare a tt uttala sig om 1Valier-drifl en s framtid . Denna ubåtstyp kan under några li JW
mar uppvisa prestanda, jämförliga med atomubåtens ; iivCI}
maskineriels bulleregensk aper äro utan tvivel desam mn , d<l

det i b[tda fallen rör sig om turbiner (för en r1icselmotor i
slutet system kvarstår bullerproblem et även vid låg far l).
:Men bristen på uthål lighet i uläge talar emot Walter-typen .
Vid !J(,ga farter är det för närvarande praktiskt taget omöjligt all El tystgående propellrar. Dc mycket snabba ubåtarna kan därför vid högre fart icke räkna med all undgå
upp läckt i de passiva hydrofonerna - på moderna ubåts·jaktfartyg understödd~ av flygplan eller hclik~p~rar, som
lägga ul ~:ono-lJuoys, aven om dc b lott med svanghet kan
anfallas med nuvarande vapen. Atomubåten kan tro tsa far an för upptäckt, eftersom den kan hElila den höga farten
så länge den vill. Men vad händer med 1'Ta/ll'r-ubåtc n, när
den har förbrukat bränsle l? Den är då hänvisad till sin
elektriska moto t· och ett batte ri med mindre kapacitet än
den k onven tion ella ubåtens. Skall man därav dra den slutsatsen alt \Valter-system et är döm l att försvinna? -- Kans1(e
icke h elt och hålle t. I det föregående har för:-bk med ubåtsjagande ubåtat· omnämnts. Om de anv'ä ndas i farvatten,
som. skyd das av C'gn a flyg- och ylstridskrafle r, lum 1V.a lterdrift komma till användning på jaktu båtar, som ha li!l uppgift att bekämpa fientliga atomubåtar. Under väntetidcma gå
de m ed mycket l&g fart eller u ppträda stillaligg:mde avvägda ; dc använda hög fart endast vid jakt, saml för ntt sedan
dPl tig undan till skyd(bt om råde eller till basea föt· bränslekomplettcri ng. Däremot synes \Valter-drift icke vara tillr åd lig för uL:'\tar, som skola operera långt från egna baser;
risk en atl r[d.;:a ut för bränslebrist i fientliga farvalten kan
icke tagas. Föi' sådana ope rationer torde at0mubå len vara
mycket enklare och säkrare och passar utmärkt h~irför.
Den fr a mtida användningen av konventionel l drift och
Waller-drift på ubåtar syn e~· bli mycket begränsad. Däremot
torde atomdriften, under fiirutstillning a lt inga större svårigheter uppstå under dc pågå ende proven i Am erika, i en nära framtid fullsl~indigt slå ul alla äldre framdrivning smctod c 1·
för ubfttar, som operera p å världshaven , [tlminstonc i de
län der, som i god tid byggt ul sin alomindu :; lr i.
Atomub'\ tcn kommer atl i alla avseend en övcrlriiffa andra ulH1 tstvper. D'css aktionsradie i uläge ii r, ch u ru begränsad nv att atombränsle svårligen kan komplett eras lill sjöss,
Utan jämförelse överlägsen konv entionella ub t1Lars och mycket sa nnolikt ~i ven W alter-ubåtens , trots påslå ende n i press~n om motsatsen. Den kan hålla högsia farl tillräckligt
langc för att skaka av sig alla förföljare. Yid låga farter är
den lika lystgt\endc som vilken konventionel l ubåt som helst.
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l jillj.
"V "
och ~lV Cll und erhåll
Ul' alt lJyg·g·nad
...,( ( 'U
J!Jarii1Cl'llU
u
re
.
.... . ._
.
•
.
i ar tyg m Lnn L snm m an ll ~"inger m ed atomindu stri ns u t v ed;:~~111la0
. n av en rea kt :s:
. l l -eons t r:1 l dJO
·
.,.aol't'gJ
Dc
mo.. t a YH
: .le' LC1,· som.
.... s.
01
ubåt har !Jn 1...0
en
1
monleras
kan
som
,
ran
u
fm nalmllgt
l'l
.
.
'
·
·r
A
l'
.
tH ~~~.re.. ' J1l'i ~nmg .av uran kl:~i.Yer .emell.ertid en faL ri k fö~
sepd t c~llOil av llr am:-;o!oper , Vllket lllllebar stora k apila [' l
vestcrmgar . Del ~i r Yisscrligc n möjligt a tt användn plu t(ln i lJt.
e.ller U ~30 framställt enligt Breeders metod, men d etta ~lltt
fu~ner st g oi:lnnn .IJ[t laboratori es lad icl. Cnderh[tlle t av a to~,e~1
dnvna ubatar fordrar dessutom, alt s~i rs kilda base r 1111
P·
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galll~iel'lllg av landbasern a böt· gå lwnd i hand med h\·,wa 11 •
det _av :;tomuLåt~1~··, Komma de stora sjiimaklern a att. i 1 ~ ;· ik
ta s1.g pa a~omd~' Jf l? - Ja, Ly ansträngni nga rna lön a si~. Inom m.d.u~tnn ~hr man mer och n1e1· övertyga d om nl l atom.
c: ~~ erg1 1 fran~llden kommer att a nvändas som drivm edel Ol'lt
ior Jlroduldlon ~tv elektrisk ström . örlog~flolto r n ~l lii lllna
d~t utp~·ovade un derlaget fö r reaktorern a samt de n öd vä nlhga erfa r en!~.eterna för alon~enc~·~iens fr e~ll! ga använ d ning,
allt med~m forsvarsme dlen ttll SJ OSS samlHhgt förbii.l lrns.
~

Undervatte nsstridskra fternas underhåll.

Delinitian au ubåtarnas underhålls tjänst.
J?ct ä_r välbekm tt bland ub åtsfolk och varvsperso n <.l att
ubala r 1cke ha ndh as p å samma sätt som andr a farl Yg.
D~ ha b ehov av elektrisk kraft, syrgasbeh å ll are clie'r syr·
gasLJl (1 ande me del (kaliumklo ra l), tryckluft, kol svrea!Jso r·
beran(~c. me.del, s~irs kild a livsmedel, speciella kläder ·och <-; !;.or.
Dc skllJa s1g t o m n~ir d et gäller kvaliteten p å to alc tlpa p·
peret, som m~"tste vara l ösli at i saltv a lten för att fiirh in dra
tilltäpp nin g av ventilerna. Allt d e tta framg fu· av utru st ni ngs·
reglemente t.
Man vet vidare, alt d e l t ar lå n g tid för en ubåt nlt k o lllP.
lettera förråden, huru blygsamm a dc ombord laan a k va nt i·
~eterna än äro . Luckorna ~i t· trå nga, och anho~nin gcn n,·
mslru.ment sa~11t d e t trånga utrymmet försvårar lastn in g och
sttn:~ung ~.v hvsm e rl.cl och m a te riel. En ubåt av typ S ur v(tl
b ehovet· nasta~_1 20 tnnmar för a lt fylla sin 286 ton ol j n. Inalles t ar det narmare 2 dvgn att förse en stor ub·H m ed f u ll~
'
·'
förråd.

,(cll ~1ct ä~: fran~fö~·.?lll. ~r ~ ege nskap er hos ub å ten , som

· !ter sm pragcl pa fo rso r.Jnmgspro bl cm.ct : dess stora rör-

;;~/let,

d el knappa Lltrymm et och briste/l på bekuämligl zet.

f/Örlig un der!Ht llstji.in st.

en h angarfarty gsstyrka

uppnår säkerhetsg ränsen för sit t

briinsl.~fö rråd e~tcr tt:e till ~:yra daga~·s operation~r. ~:<":n ~tor

bå t for med s1g bnlllsle for tre manader och ovnga för-

g till sjöss iir allt'\ dför lika lång tid. Förrådsko mpletterin
för öueruatlens j'arlyg.

:d ick e lika nöduiindiy {ör ubåtar som
fyskarn a prakt iserade det dock i stor utsträcknin g med
h]älp av tankfat:tyg , ~~.r~:ssare och förr å dsu~.~ta;· . (Mikhkult) .
Jlot slutet av krtgel bo rJ ade dc t o m med forradskom plettering i uläge. Expedition erna kund e på så sätt förlängas till
:J-6 veckor f ö r typ 1'il och 7-15 veckor för Lyp IX.
~Ien d enna förlängnin g av tiden till sjöss är av betydelse
endast om gr~tnsen för hesältninge ns uthållighel icke redan
uppn åtts. Man \'Ct icke cxakl dc1ma gräns, men den håller
~ig mell an :~-5 månader för övervatten sfartyg. Den överstiger icke 3 månader fö r stora ubåtar och 3 veckor för (]c
soYj eti ska ubåtarna t yp Il! på 210 eller de ex-tyska ty p XXIII
på 250 ton. Men detta är gränsen föt· deras uth å llighet ifråga om bränsl e och livsmedel.
Möj ligh et till torpcclkom plcllering till sjöss ~ir dock av
l'ärdc .f?r ubåtar, som skjutit alla sina torp ed er i början av
e: pedJ ltan cn . Men det är alltid e tt besvärligt och lå n gvangt företag. - Ombordlag ning och stuvning av 8~-10 torped e~· tar sannolikt en halv d ag på ett lugnt hav oc h är mycket n.skfyllt - sa mtliga tyska förrådsubå tar sänktes . Komple,ttermg av d e tta slag kan em ellertid m ed förd el utföras
r~~ skyddad ankarp.lals : .. m;n det blir dt~ sna~·at·c ..~md erh åll
Ian fl ytande bas an forraclskom plelt enng Ltll SJOSS.
L

Det begränsade ZLtrymm el.
1

.De t kn appa utrymmet ombord ger blott pl a ts för e tt mi-

1~.1111Ulll av proviant, lile l res ervd elar och förbruknin gsma les'el samt e tt litet l a ger a v andra artiklar. Allt öv1~igt, såii~·1Y t ex färg, förvarar ubå.Lcn. i sitt basför~·~(l. F?r övrigt
Och llft~n. ombord, .. trot ~. ven~!lat.wn~.och l~omhtwn cm~g varm
t ft~ktJ g samt foga lampllg for Ior va nng av prov1ant och
111
fö~ en el. Med anledning av försök p[t Andromr'd e har d e t
tes]agils, att förråden skulle leve r e ras i v a ttenlätt och h å ll19
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. d]ig än yå Yissa.. övervalte1!sfarlyg. Me1~ den varar i tre
':\ 1.a der for den forra nwt nagra dagar for det senare, och
J 11 ~!tsm annen får ofta icke heller frisk luft dagligen.. In~~b.~1gdh et~n för med si~ trög mage och lever sa!nt t an_nbesta.1
. fukt whetcn och varmen framkallar svcttnmg, bnsten
5,~,u'
solljus ger und erskott av D-vitamin.
paVnder kriget observerades en avmagring på 2- ~2,5 kg hos
båtsrersonalen pc~. nor_mal expc~ition.. sa!nt en plötslig
u. 1[c11 mg av den manskhga prestationsfonnagan efter fem
sal
, .' .
. 1. f o"l'.](l .
cxpeai,wncr
..
.. ..
Botemedlet har sedan lange anseils vara forhattrad kost
och fö rläggningss t andant Tydliga framsteg har gjorts efter
sista kriget i b~~da dessa _av;ecnc~en.
.
Fransk a mannen har 1 nag livsmedel 1 stort ur:al och
utmärkt förva rade, vilket ger omväxling, eod kvahtct och
lämplig sammansältning åt ubåtsporlionen. Problemet var
svårt att lösa. Livsmedlen bör ha lämplig stuvningsplats,
som är luftkonditionerad. Egenskaperna i fråga om förvaring bör vara goda: frusna och djupfrysta livsmedel uppfylla detta villkor men kräver stora kylanläggning:ar och
olika temperaturer (från
4° till - 18°), vilket för med
sig stor förb rukning av elektrisk ström. Av denna anledning,
samt för att minska olägenheterna vid haveri på kylanläggningen, är provianten blandad: delvis djupfrysta och
delvis vanliga livsmedel. Tillagningen hör vara enkel; i detta
avseende är tryckkokaren ett framsteg. Slutligen måste föc~oämnena vara väl avvägda; därför finnas särskilda porllOnsstater för ubåtar.
Den diet, som nyligen prövats på en fransk ulxH, å terspeglar de senaste tekniska framstegen ifrågan om livsmedel:
i koncentrerad form, bröd av engelsk typ, frmnsl~i.llt omb.ord, benfritt kött i burk, djupfrysta grönsaker, frukt och
fisk (ned fruset bli - 40° och förvarat i -18°), fruktsaft~oncentrat i pulverform. Då dc äro dyra och ha r elativt
~ten omsättning i förhållande till marinens hela livsm edels.~hov, skapa dessa produkter särskilda problem vid pro\Jantering,
lagring och utlämning.
Bristen på komfort.
>~Rockarn a», säger en amerikansk ubåtschef, »ha varit
Det knappa_ utrymmet och trä_~1gseln på ~n uh~ t bi_d;~~; ~~atsexpediti onernas misskända hjältar». JVl:an suge r Ocl(Så
till att !!.Öra livet ombord obekvamt och svart, sa 11 1) c n k t ll~åtsm annen genom malen ofta finner ett av de få lcmera soi~ förbättringar nyligen gjorts utan alt likväl k u 1
e~tnhga glädje~imnen a i sitt yrke. Yilan efter vakten utgör
annat.
ge mannen ombord ordentlig avs1~änning efte~· vr:~d~ ns s1I~Il
De hygieni~ka Jörhållande!la b1dr~ga_ ~cks_a_ har~1ll. ;~Jso ko~e brittiska ubåtarna ha nppfällbara britsar och hänghar sagt att mstangdheten pa en ubat 1d,e m me1 a b e
ler. De : >.nordning a r, som avses för Narunl. vittna om sam-

bart embalh:ge, såsom im.prcgncrat papper, vatte n tö t , .
och plast. Utrustningslistan nöjer sig med att när~m a e:"
ballaget som en enda artikel för att fö:cnkla rcdo~lsn inge~l
Denna är redan alltför omfattande pa fartyg, da r det ·1:
svårt att föra räkenskaper, och där varj~ mm~. - L o ~~
kock och sjukvårdare - deltar ombord 1 manove rn . Pr
viantredovi~ningen är begränsad nästan ..blott till .. fii ranr~
av hushållsbok. Man försöker äv;n ~tt forer~lda forrå dsre:
c~ovis1;ingen ~en om.. att bctec~o:a sa, man g a artiklar som lllöj.
hat sasont »tlllbehor» (matenel d attache).
"bet begränsade utrymct för_ med sig anhopning. uv.mn.
teriel, utgörande en kompronnss mellan v:c!d som ~u· ons](.
värt samt vikt, volym och beboelighet. Ulmten e~b ]lH1cr åt
mekanikern och teknikern ett utrymme som en nas dnk, när
de skulle behöva ett sådant av ett lakans storlek fö r a ll utföra sina reparationer. Det berättas en m:~kdo~. om en ubåts.
besättning, son1 under pågående expeditlon fick on_lc r att
mnedelbart utföra vissa justeringar på torpederna. E ! ler att
i alla tre dimensionerna ha sökt lösningen på detta besvärliga puzzel, beslöt man sig efter tre dagar för at~ ~nontcra
ned britsarna och hänga upp torpederna und er dac K.
På grund av brist på utrymme och verktyg utförc; blott
nödvändiga arbeten ti~l sjöss. B_esiklninqar och und_crhål.ls·
arbeten äga huvudsakllgen rum 1 basen, aven de.~ta tl l~ sk dl·
nad från övervattensfartygen. Sådana arbeten aro o!l a fo·
rekommande. Det räcker med att en lucka eller ventJI fastnat, en rörledning läcker, eller en bullrand~ propoclle r !or
att en ubåt, som för övrigt är i utm~irkt skick, ma ste g_a 1
torrdocka. I amerikanarnas rörliga ubåtsb2ser ,md cr s1sta
kriget ingick ofta en flytd_ocka. I~jälpfarty~cn ~.oro ulr ust 3:
de med lyftkranar, med vilka ubatarna lyftes for en n ndei
sökning av stävluckor, roder och propellrar. Dockmn g ef·
ter va~je eller åtminstone varannan expedition ii r r~ge\,
dessutom stor översyn på 3-4 månader med 18- 2-! mana·
ders mellanrum.
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över lokaler iland för besättning arnas vila och för ströe]
Dc brilliska »depotship s» kompletter ades vid behov lllc d ~~·
l
.
logementsf ar tyg, i regel ett handelsfar tyg.
ru
n
"tdu
engelska
D.ct
1
~lLl:usla.dc.
väl
Dessa dcpl'tfart,yg ä~·o
11
hade en utomoro c nlhg men tl1sta 1 Indiska oceanen. I kin
reparation er, _lämnn~le 1~(
siska sj ön utf~rclc 1Vo~fc
samt framstallti c 1;)O.Ooo
n
ammumlw
och
25.000 ton malencl
ton bröd.
En amerikans k »tender» för ubåtar har väldiga rcsu r·ser
som häst framgår av en enkel uppräkning . Dess tju go verk:
städer l:ar sanuna kapacitet som ett litet varv: ve rkshider
för metall- och maskinarb cten, gjuteri, svclsning, acklunnlalorer, skrov- och gummiarbc ten, tcl.c, optik, e~ektri cile t, gyrokompass er, di eselmotore r, trycken, fotografisk t labo ratorium, segelmake ri, ritkontor etc, föntom särskild vapcnrepardionsv erks ta d. För fönåds tj ~in s ten tillkomme r : u llä mning av all materielut redning uto~1~ vapen o.ch lä.k en_lCde!,
livsmedel, beklädnad , affi:il' med f1l!alcr (buttken a r oppen
12 tinnnal' i sträck per dygn), tvättinrättn ing, f r isersalong,
skr~'tdderi, Ycrkslad för torrengörin g och putsning sa mt ],assa
föe löneutbeta lning.
Maskintjän sten omfattar dis tribu tion av brbi nslcn , smörjoljor, dricksvatte n och deslillerat vatten samt elektrisk k raft.
Vapentjän sten sörjer för utlämning av torpeder och a m munition, transporitjb instcn ombesörje r förbindelse rna m ed la nd.
Sjukvårdsl jänslen omfattar läkarmotta gning, sjuksal, landläkare och rckompres sionskmnm arc. Förströelse tj än sten forvaltal' ett förråd , där ingenting glömts : gymnastik rf'tlskap,
golfklubbo r, fiskredskap , baseboll- och tennismate ri eL Hobbyverkstad en ger möjlighet till snickeri- och läd cr:u·bc l~n,
keramikar beten och modellbygg e. Bibliotek, televi si on, bi?graf, pinm;ong, tidskrifter, malsäcksk orgar för ulfl~· ktcr l~?.r
också hit. Till denna uppr~ikning måste ~ivcn fogas h· ahfJcerad rcscrvpcrso nal, övningsanl äggningar (anfa1lsh a1W, }Jycl11 1
rofonanhig gning, pcriskopan higgning), matcri cl!ön:[td. 1'~1. )
för ko nvalescent er, anduklslok al, post, råclfragm ngs!J) 'l'.
krigsrätt, ungkarlsru m för officerare, samt logement fot
ub t1 tshcsä Llningarna.
Yår r~wrin l;ar ~ldrig fåll kki!ma a~ d e lta ö~~rfl öd ~:[l \~;
surser, Icke ens, nar an talet ubatar nannade s1g hnnd 1,1ta ..
år 1939'. Dc var för sin försörj.ning hänvisade till fa sln 1 l~~~
s ~_r och h ::~de elt enda m.oderfarty g, JL_~les Verne ~ m:lt \[~
handa stapclsa~_tes delta fartyg ut~n storrc anspntk .I .dcJcil
avseende a lt dmna av des s kapaCitet som d ep af arl~ g, (

2.899

le aldr ig betjäna mer än sex små ubåtar och icke förJ,_ll1~~ 111 er än fyra besättning ar.
IH~astav~ Zed~ har ersatt _Jules 1: erne . Den. här åtminstone
offi ciella titeln moderfarty g. fyska mannen, som byggdeidet, benäJ_Jmde c~et mera egentligt »följefarty g» för ubåtar.
~:r tyge t ä r_ 1 verkllghete1~- cn~last flotl~~jcl~efsfarty~. Förlägg2 hesattmng ar - ar llka bcgransacl som
. 0"skapaCitet en 1
'>
nll d~rhåll s- och försörj ningskapac iteten.
un[{an bristen på rörligt underhåll äventyra våra undervattensstridskra!ter~ operations duglighel? M.c d andra ord, erfordras ett sarsk ilt moderfarty g utöver de fasta baserna, och
om så är f allet, hur bör det u tformas?
Det är icke blott ett avvägnings problem mellan behov och
resurser, utan även en fråga om att anspassa resurserna till
de operativa kraven. Valet står mellan underhåll från fasta
eller rörliga ba~er, en gammal fråga, som i dagens läge försYåras genom hUkomslen av nya vapen.

rat av underh ållsorgan.
Antin gen det gäller undervatte ns- eller ytstridskra fter beror d.etta val 1~å ett flertal faktorer. Deras uppgifter, avst~w
dc t hll operat10ns omdl.dcna och dessas u tsträcknina resurser, det fientliga hotet mot underhålls oraanen smnl' de underhållsmöj li gheter, som stå till buds, ä~o dc huvudsakl iga
fak torerna att ta hänsyn till.
.. Vi~ er_~ fö_rsta beräkning finner man att rörligt underhåll
ar nodva ncligl, om förbanden operera alltför långt från de
f~s.ta ba sern a för alt kunna ålenrända dit n1ellan två CXl)ed. 1h ~_ner . I detta fall fordras stora fartygsbur na baser med
t;l~rackhg t hög fart för att kunna följa med i snabba kon~~Jer, m ed utrustninB", sm~_1 1~10 ts_varar en ft~llst~I~dig ubåts·/' samt med kapacitet for ahmnstonc en flolLilJ. Dc mne~1000nsk a »tenders» och dc engelska »dcpotship s» på omkring
t underhålls a r dessa krav. Ett fullsländia
. t ton motsvar _
SYs en b .. .
. "'
,
st01. 1 . OI omfatta tva elapper - bakre fasta baser och
h a fartygsb a ser - eller tre om så erfordras, nämligen fast
v:~· stor fartygsbas och lält depftfartyg . Det senare måste
sa~~ Iny~~~et rö~·ligt och kunna f~rse ul~ål~_rna med proviant
tio Utfora bradskand e reparallon er 1 narlieten av op e!.·a11le~s~mrådena, med andra ord lämna nödvi:indig första hjälp
lån~t Icke JullstälH!i gt underl.1åll. Fr~ n ankarp!ats , relativt
länl! avlagsen fran opcratwns omradena, skall »lcnclern»
la de t huvudsakl iga underhålle t utom grundlig i.iYersyn
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och större än drin gsarhc ten, som åligger de s tor a fa stn b
serna i h em landet eller i a llm änh et bakre zoner m ed Örla Q.
varv. Vad h är sagts, gäller blott i det fall operatio nso n 1 ;.~1
''
dct är avlägset och vidsträckt.
nä,·a
g~a
.~i
Om operationso_~nrådena a.lllid kan ~)cräkr~.as
de fasta base rna, ar en stor fartygsbas 1ckc nodva nrb g. M,11
kan t o m ifrågasätt a nytlan av ett lätt depå f a rtyg, f ra l11 fö 1 ~
allt om ub å tarna är sft f å taliga som för närvarand e ~ir fall et
hos oss.
Emellert id äro icke dessa faktorer dc enda avgörande
T o m under vår andra för utsättning -- närb eläget oeh be:
gränsal operations område - är rörlig un(!erhållslj :.i.I~sl icke
ulan värde. För det första kan ubåtsop erationern a k ravn n,.
tande tmdcrhåll i omedelbar närhet av ubåtarna un dtT ko~·
tare perioder. För d et andr a blir d epåfartyge t en r örli g re.
scrvbas, om de fasla baserna fö1 ·störas eller skadas. Om tt b;\[s.
förbanden slutligen tilldela s nya uppgift er, genom all o pera.
lionsområd ena flvttas eller av andra skäl, tillförsä ha s de
utan fördröjnin g -und erh å ll genom depåfartyg et på de n nya
sjökrigsskå deplatscn, som kanske kommer rtlt vara l> lo ttad
p[l andra sådana möjlighete r under flera m ånaders lrd .
Det skulle vara oförsiktigt att r~ikna med all. n yn faslJ
baser kan anläggas, s;'\. fort behov uppstå r. Det t ar alllid
lång tid att iordn ingsställa en sådan bas, åt minston e tre må·
nader. Ett större eller mindre an tal transportfa rtyg, som del
alllid r·'\.der brist på, måste avdelas för överföring a\' ma te·
riel till d en nva basen, och därefte r föt· dess konti nue rliga
underhåll. År .1939 kunde den lilla basen Halifax u ppr ~i ttas
snabbt endast tack vare n~irhclcn ti ll den kanad cnsi ;,ka fiol·
tans örlogsvarv . Dessutom kan en fast bas endast f örfl yttas
genom att alla dess organ monleras ned och sedan åter byg·
gas upp på annan plats . Slulligen ~ir den fasta b asc1_1 ]a ll
att lokali sera och sårbar - en avgörande faktor, som " ' sko·
·1
.
la återkomm a till.
.. Av .~lla d essa skä~ fyll~r allls~t depåfartyg et sin _HP I~gif :
aven 1fall antalet uhatar a r begransat, och om d e YHI f1en
ligheternas början tilld elas up)Jgifter föga långt ifr[u1 cgn:~
fasta baser. Lå oss se på vår egen ubåtsflotta efter nybYg,g1
nadsprogrm nmets genomföra nde. Hur bör då ett dep i'tfar:)1 ~
låmp a t för våra förhålland en vara beskaffat? På ctl f~ t 8\[
av storleksord ningen 4.000 ton kan 1nan icke hopp a s p H111 d
samtidigt kunna inrymm a förhandsch ef för ubåtarna 1\
stab, ubåtsbesät tningar, förråd, övningsanl åggningar. nn°011\.
ninQar för vi la och förströelse ' verks tåder för alla f örck

1

~'

repa ra tion er och besiktning ar samt lr ansportb~) la r. Det
bli et t riktigt »förb an dsmoderfa rlyg»; det kan blott
icke
911
\~111 pli gen tj äna som den tredje, framskjutn a lätta cnh clen,
c,Il roll, som. ? tt omåm~rat h a ]1d c lsf a~· tyg ut?n tvivel skulle
]·unna spela hka bra. Cnder forsta varldskn get kunde lVa r'eall blott Himna medelmå ttigt och otillräcklig t und erhå ll
~t vår a ubåtsförba nd i Adriatiska h:wet, för vilka utdel;Jingen därföl' blev mindre. Sista värl dskriget visade fulll ut
]ales V ernes otillräcklig het för si t t än dam å l.
Att k omplettera undcrh td lsmöjlighct el'n a hos clt sådant
fartyg med anordning ar iland är ingen lycklig lösning. Man
utsättes d å föl' elen fasta hasens nackdela r: lå n g tid för upprättand e, orörlighet och sårbarhet.
D'etta ~ir de huvudsakl iga faktorerna all ta hänsyn till vid
yalet.
I en artikel (James II. Smith i U. S. NaYal Institute Proceeding:s, februari 1955) uttalar en represent a nt för de t amerikansk a marinflyge t den åsikte n, att fasla base r i fr a mliden
icke längre komma alt vara i s lf11Hl alt garantera sjöstridskraftema der as underhåll på grund av ökad risk f(Jr förstörelse eller skador genom vanliga flygbombe r, atmnvapen och
fjärrstyr da robotar. För att beh:'\. lla slagk r aft e n inb1kt höm
sjöstyrkorna , såger han, under minst 30 dagar kunna uppträda fullt självständi gt i undcrh:'l lls avscendc, vilket blott ~ir
möjligt genom mycket snabba förrådsfart yg ingttcnde i »lasl-:.force s». Und erl1ållet bör numera ick e vara enbart flvtlhart.
,
·
det bör vara rörligt.
Om m an ansluter sig till denna åsikt, skulle det för nb åtsf~rb anden fordras en v~ll bestyckad och sjövLirdig »tender»
pa mer ~in 20 knop, som kan tjäna som bas und er lång tid
utan stöd av anordning ar iland. Den skulle san nolikt få ett
depl acemen t på över 10.000 ton .
.,Ddta i:ir utgångspun kterna. Till vilken slutsats leda dc,
nar det gäller våra undervallen sstriclsl;::ra ftcr i framtiden?

1 ~1

011 de

Slutscdser.
·fDen för sta slutsatsen blir, att ett specialbyg gt moderfarty g
et ordras för en ubåtsflotta på elt tjugotal enheter.
f Den andra är, att d etta fartyg kan få vara ett lått d cpåom ubåtarnas llppqi{tcr icke för dem alltj'ör långt
bartyg,
'
•
f
ort
ran fasta baser - cgn!l eller allierade - mc~! andra
Ot
fa d, om de skola operera 1 Medelhave t och angransan dc
'!.'Vatten. Men fartyg et måste besitta tre egenskape r: rörlig-
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het = obundet av väsentli ga anordni ngar iland - sjiilu,
ständigh et = tillräckl igt snabbt för att icke vara bundet tilj
konvoje r - til!I:äck lig j"örråds kapacite t, d v s bla1~d unnat
utrustat med lyftkran ar och verkslad er, som kan till god ose
besiktni ng och löpande underhå ll av ubåtarn a. Man k mn1nel'
fram till elt fartyg, som blir elt mellant ing mellan J1ll wnant
eller Fullon och Jutes V erne, men mycket snabbar e an dc ssn
Ett sådant m~derfarlyg kan anti.~1gcn. vara specialb yggt
eller ett omändr at handels fartyg, lamplig t ulvalL L a-;l farlyg av typ Mariner t ex kan hålla c:a 23 knops far l och
har kraftiga lyftanor dningar . Men en sådan ombygg nnd äl'
[t andra sidan ett vidlyftig t arbete.
Den tredje slu tsatsen är att j"asla baser böra vara väl
skyddad e - de gamla tyska ubåtsba serna vid Atlm;tk ustcn
stod o emot briltisk a G-lonsb ombcr - och ha mera i u lls l~in
diga underhå llsorgan än Tonlon- basen för niirvara ndc, son1
är en nödlösn ing.
Man kan slutligen Jmappa st under tystnad förbigå m iijl ighcterna alt använd a uLålcn själv som undcrhå llsorgan : tr ansport av persona l, m.aterie l, motorbr änsle, förrådsf art y_g föl'
sjöflygp lan, förrådsf artyg och r~iddning:;fartyg i arkt iska
område n. Den behåller i detta fall sin ege nskap av slridsfartvg.
är även önskvär t - detta är den fjärde och sist a slutsatsen, gälland e lika v-äl för ubåtarn a, som för mins,:c pningsfö rbanden och ubåtsja ktflyge t-att underva ttcn ss tn dskraftern a lyda under en särskild chef såsom i Englan d och
T.~SA. Denna chefs uppgift tir att fastställ a behoven , ulrcda
på vad sätt dc skola tillgodo ses, söka skapa den b~is \:1 nndcrhå1l sorganis alioncn och samord na olika undrrhi\lh vrrksamhcl.

Om soldat ens lydnadsplikt.
Av Konteram iral (a. D .) Erich A. Breuning.
översatt från tyska origin .~let av amanuens
G. R. s, ROSE:N

Efterföl jande artikel har ej tidigare varit publice rad.
Konter amiral Breunin g ~1r född 1897 och antogs som
sjökade tt i den kejserli ga marinen 1916. Han deltog i
S,kagcra ck slagct ombord på SMS Schlesw ig'-Hols tcin
samma år och vid tyska flottans sänknin g i Scapa Flow
1919 som löjtnant ombord på kryssar en Cöln. Under
åren 1936- 42 tjänstgj orde B. som Korvctt cnkapit än
och K~pitän zur Scc i sjökrigs ledning ens operatio navdelnm g (detalje r: minkrig föring och minbck ämpning, ubåtsbe kämpni ng och kustförs var). Utn~imnd till
k onteram iral 19-13 var han till 1945 Bcfclsh ahcr der
leichten Sichcru ngsslrci lkrMte \Vest (opcrali onsonuå dc : Kanalen , Biskaya och franska Medelh avskust en)
som d å var Tysklan ds slörsta sjöstvrk a, organis erad
p å 33 flottilje r om samman lagt L178 -fartyg och 32.000
m an. Efter krigsslu tet var B . krigsfån ge i England under 3 {u· till 1948. B . iir nu bosalt i Yästtys kland.

Det

*
*

Dc l1är referera de artiklar na höra ses mot bakgrun den av
alt fransmä nnen delvis ha andra strategi ska utgångs p up];:tcr
15
~in vi , n~ir del gäller att <n·v~iga undcrva llcnsstr idskrafl l'r ll<
lcil,
ha
u
av
ng
samnwns~iltning och nrcstan da. Den utveckli
som skissera s, torde dock väl överens stämma med komJnc ndörkapl cn Cb. Sahlins förtjäns tfulla uppsats : »Ubåten s alveckling i typhäns eende j"öre , uneler och ej'ter andra viirld;'~
],-rigel», införd i denna tidskrif t i maj 1954. I övrigt nv stn;1
referent en fn'\n alt göra komm en tarer, utan övcrli.i.mnar dc ll'
åt läsaren.

I juli 1950 väckte Admira l of the Fleet The Earl of Cork
. F;n~nd Ot~rcry en l~.wlion i .?r~tti~k"a parlan~enlcts ö':crlms.gt pall~m cnlausk sedva np maslc en sadan motton s todJas
av Ytterliga re två medl emmar av huset för att kunna st~illas
tinder debatt och omröstn ing. Dessa båda lcd:1mö tcr voro
~~~n, ~mira_lcr i. H.oyal N_?''Y- l\Ioli.?nei~ innebar att .d~n u nn 1~nge t, 1 apnl 1n-14, forclagn a andrmg en av ~ L1-l3 1 »Mar?al of Military Law» (motsva rar den tidiom·c lvska »lYiilisol
c~~~trafg~scl~bt~ch>:) s.~rcd mot soldat~ isciJ?l~ten, ~H ~ronlo
åt- ~s stallnmg nussfors tods, och att andrmg en darfor maslc
1
t b~ll~s. I 1notione n hä~-d~dcs, alt det å ena sidan Yorc rätt
1
å . Ilhgt att ansYarc t paJJorda des dem, som ge order, men
är
Ht~r?ra sidan obill,~Bt och orätt alt de, Yilkas pli!~t det
skulle
satt
annat
eller
ett
pa
order,
ultora
all
s
v
J da, d

oci

n
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k~m~~-a göras an~v~rig~1 för d_ella. -~f~Lioncn blev. -

g_a handc_lsc_rna 1 forvag !I len maJonlct.

f ö,. att
efter haftig dcball avslagen llled

Y arom handlar då den brittiska militiira strafflagens ~ 113?
Kapitel XI\' i »Manual of M'ilitary Law 1929» b?ban d la r be~
s!raffning av krigsförbry telser som t ex plun<~_nng ocl_l llpp,
tar i § ;t~!3 en 1:a d svåra förseel~~r. mot dc erkanda. kngs rcg~
lerna. Paragrafen slutade med folJaiHlc ord:
». . . . det fastslås emellertid uttry ckligt , alt persona l li!],
hörande de väpnade styrkorna, som bryler m~_l dc erkiinda
reglerna för krigföring ptt grund av _order, __ utfardad e a v _reo·ering eller militära överordnad e, 1ckc rnknas smn l k rJas~
b
b
förbrytare och tHirför ej hel1cr kan straffa s av motsla n< a re n.»
0

L

Förenta Slatcrnns »Basic Field lVInnnal», som mo tsv arat'
d en brillisk a Manual of l\Iililary la.w, innehöll en likn an de
paragraf.
Ovanslåen de sista menin,Q i § ,143 i.indradcs i april Hl Ll lill
följande ord a lyd else:
styrkorna ii r endast skyldig att ttllyda lagenliga 0?-wful) order. Om oden
Yid utförandet av order b egår lwndlmgar , som bryle r s av~!
n son1 mot • Im m amför krirrföringe
mot obestridda realet·
.._
t">
n
undandra sig an svaicke
telens allmänna begrepp, kan den
ret h~irför.»
». _ . _ . Personal tillhörande dc

v~ipnade

Förenta Statcrnas »Basic Field Manual» ~indradcs sa mt idigt
på likadal sätt.
Utan h·iycl en grundlägga nde, drastisk fö1:~indring av del:
lagliga ställ u ingen för sold alen, som utför giVna order! _D~
är' inte att undra p~'\., alt redan några m år efler d enna ancl
och al t el
rin.<.:r månaa ställde sig fd1gande till densamma
"l l ' o·]J e leii
.
.
..
b
,..,
n'- I b .. d·
av
g
omprovmn
om
t
e
molion v~tckles i parlament
och ändamålse nligheten av den i april 191-1 företagn a an
och om, clt återkalland e av denna .
rinocn
to

·e·

~u inv~inder kanske nt1gon:. a l_~ denna. Öl~skan om en de•l

vision av paragrafen cntlnst h~trronl e ~n- 111s1kten om. alt gfl·
är tveeggad i en vårld, som andrat s1g mycket seda n 1

etta är utan l vivel rikligt, !ncn man k~n .. dock obj~_kliYt
~ stslå , att en_ av lo_nlc~·na \'Id _debatten 1 m·? rlmsc ~. oppe t
agav . s1_n snbJ_ckli~·a m~mng om __ anl_ednmgc n ull den
f~Jkänn
1
att den hade
11 .. ·J·li oa i."indnngcn JUst 1 apnl 194-1, namhgcn
l
.. l " grunc1
.
•
11)fll ' b
1g
ralls
ags
s
elt
a
stadkomm
å
all
för
teslutande
u
. rts
0
som
tar}H'occss er mot dc besegrade,
lll·n1 för dc kriosförbry
M
'l 'e <alli erad e redan vid denna tidpuukl hade p la nerat.
1
Att ett så dant ullåt_a!Hlc om ~indamfl1ct 1~1 Sd ändring av
~ Li-J3 i »Manu al of lVhlllary La·w» komme~· ha_n scg ra_rmakfe rn as led gör del ojämf~rligt mycket v~rtlcfullare an ett
Ji};:nandc konstatera nde fran den andra sidan.
Utan alt bli missl~inld för överdriven cngclsk\·än lighct kan
man väl ocks:"t s~i ga, al l den o;a1~änmnde lcn·d ens t~pp trä 
dand e i överhuset _motsvarar _sav al cngels_mam~c!Is O~)pcn
<:mstndd~t fraww 1 p<: rhjärtli ga ot.:h offcnl11ga bcll_ancll11~g
Jamenlet so1n ~ivcn derns smnc for »hu rness». En dylll,;, » ~Hir
ness » mollages säkert m ,e d dubbelt_ ~å stor beun<!rm_l 1 c~1
yärld , som uppvis ar så mycken »unfmrn ess». I varJe fall bldrar ett sådant handlande mer till försoning och fred i.1n ord
och gärning ar i motsatt anda.

m:

För den följande granskning en är det ingen mening med
och kn appast 'till nå.gon m ·lla i sak alt vid~rc __ sök~t utröna
de för egivna, objektivt rättsliga grunderna !ör m_1dn,nge~~ av
»Manu al of Mi!itary Law» och d ess molsvangh et 1 USA. Andringen var en följd av andra världskrige ts ul_veckling . Om
moti onen och debatten i överhuset kunde sknvas volymer.

I den brittiska fack1i!lcra luren hat· man ingående sysselsatt sig med problemet. Genom deb a tten löper som en_ röd
tråd insikten om att man här har att göra med en kardlllal-<
fråga för krigsmann en, oaYsett nationalite t. D?t i.i r frågan
om lydn adsplikten och gr~inscrna för denna phkt.
Varj e allvarlig och nnsvarsmc dvctcn diskussion om ett
tyskt f örsvarsbid rag m åste också stöta ptt fd\gan om soldatens lyd nadsplikt.
D·et s lörsta intresset för denna fråga m:"tslc finnas hos

~len sta tsl edning, som kan bli aYkri:ivd etl klarlägg~ndc t~ t
~lande i grundfrågo rna a\' dem, som) kallas att b tclra till
forsvare l.
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Mitt följande resonemang grunder sig i slor ulslräl'kn·
på nyare brittiska offentliggöranden. Jag förråder in lcL nli~g
genom att fastslå, att i föreliggande fråga åsikterna hos s~ lt
da tct?Ht 1~å båda sidor tWpcnbarligcn sammanf~ll?- i sa s~:1
ul strackmng, att man nastan k a n tala ont en llknktninu
tänkandet. Den brittiske Altorncy-Gcneral, på sin ti d o~J-a;·
åklngnrc i Xiirnberg, Sir IIartlcy Shawcross har, om jan '1·s,\
"' }l.
.
. :1.v t l en an l C(l mngcn
. l a ~· nug,
ny l'1~cn ta l at om »offi.
·l c Jmss
cc~:nrnys mte_rnauonellaoorden». Jag.. tror.mle ~lt lwn ha l' sa
oralt 1 det, -~ve1~ om ~?apckand: t sakerligen m le. va r liinl;t
som nag?t sarskll~ c~·kannand~ at (~Cm, s~m1 han nk,t_adc Yllrand ct l1ll. Men, arhgt talat, mneballer mtc detta Sir Hart.
lcys y!Lnmde en tanke, som är ägnad alt fylla en m ed till.
försikt med hänsyn till den miliHira effektivileten hos ett
gemensamt europeiskt försvar? Ont delta sker i form av
integration eller koalition ic1r därvid oväsentligt.

pen tidigm:e tysl~a sb;tfflagen Jör }'-1-igsmaktcn behandbe lydnadspliklen 1 § ~-'· Den rattsl~~rde professorn Exner,
doJ11i försvara?e ~cneral_ov~rste __J o dl vid N urnbergdomstolen,
s a.Jyserade mgaenclc 1 sitt forsvarstal soldatens lydnadsa~1j]d samt o tolkad~ ?ch b_eladc denna § , 47 me~~ klassiska
P,empel pa dess l1llampnmg. Professor Ic.xner haYClade, att
~~Ja garen Mr Jackson hade citerat § L17 i den tyska straff .
f,'1 6 en fö r krigsmak len för att bevisa, att enligt tysk rält
ö\,~ronlnacls order icke ~ritog den underordnade från ansvar.
professor Ex ner sade vidare att han trodde att Mr J ackso!l
icke skulle ha åberopat § 47 om h an hade vetat hur den
]lade tolkals av dc högsta militära domstolama och alltstt
]lur det verkliga rättstillståndet i Tyskland hade varit.

Lydnad, obetingad lydnad, ~ir förutsättningen för ull en
miliUir institution skall kunn a utöva sin verksam het fö r
skydd av fosterlandet och dess folie

»Om vid vcrkställandet av en order i tjänstc~irend e n en
bestämmelse kränkes, är den ordergivande överordnade ensam ansvarig.» På denna grundregel hade följt elt undantag,
som i praktiken blivit ytterligt inskränkt till formån för upj)rättl~å llandel av den militära disciplinen nämligen följande
memn g : »Den underordnade straffas för delaktighet endast
om befallningen icke alls varit bindande för honom. (t ex
om (~en till sin a rt fallit utanför ramen för krigsmaldens
uppgifter) och den underordnade känt Lill, att den bem·d ~
rade handlingen innebar en förbrytels e eller förseelse.» Den
s~raffb ara handlingen måste alltså ha varit avsedd av ordergivm·en och den underordnade måste ha vetat detta med
säkerh et. Alt han kunde och borde ha insett det räckte s~t
ledes inte. Och även om den underordnade vore ansvari fr
»?ehövde det vid ringa skuld icke utdömas straff» (sluim~~
nmg i ~ 47). Enligt professor Exncr bad e hela beståm~ltel
sen vant i hög grad omstridd, och man kund e se att dom~\?larn a had e inskränkt dess giltighet fi.?t: att i möjligaste mån
'Ydd a soldaten som lvdde ord er. I sJalva verket lw.de b estraffning i dylika fal( för ekommit mycket sicilian.

0

Den br iHiskc fältmarskalken Montgomery hm· i sill bekanta tal i Portsmouth den 26 juli 19Hi mycl'et tydligl giY it
ullryck åt denna tanke om soldalens lydnadsplikt.
Om man gör sold a terna ansvariga för följderna av alt de
i enlighet med sin edsvurna yrkesplikt utföra givna order så
måste delta nödvändigtvis föra med siP·, att soldaten kii1mcr
först pröva en gi·
sig berålligad eller rent av förpliktad
ven orders laglighet. Bortsett fdm alt han för det mesla inte
är i slfllld att göra detta, är det oförenligt med dis ciplinen.

c;tt

Nu knn man ju inv~inda, att en dyl ik »ovillkorlig» lYdnad
t ex i det extrema fallet alt en överordnad blir van~'>in nig
·- - kan medföra dc svåraste nackdelar för soldaten sji.il v och
för d en sak, som han kämpar för. Han kan t ex få order att
gå över lill fienden.

-

. Fd1gan hlir alltså, var gränsen går för soldatens ovl!lkorllga lydnad. Är det verkligen troligt alt ända till 19-L5 in gen
inom den tyska krigsmakten hade tänkt på delta och med
den för tyskarna utmärkande grundligheten p& n~tgol säl l
om satt dessa tankar i lagar och föreskrifler? Och att de nn a
lucka skulle ha uppm~irksammats först vid Niirnbcrgrii ttegången?

Enligt professor Exner gällde det närmast att f astslå, alt
§ -±7 hade inletts med följ ande grundläggande bcstämm.else:

, Ett ann at ganska drastiskt exempel som professor Exner
1
~onun en terade kan ytterligare anföras för alt förtydliga en
t;~~ers ~1ys~_ni:imn<la rättsligt bindande lu~ft. Mr Jackso_n eitena~le l Nurnb erg elt yttrande av den daYara nde presirlenen t 1 fol~zdomstolen r:~eissl~r: »Om ..en off~cer hade befallt
ll1de1orduad att hJalpa ttll att m01·da Hitler, kunde den-
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na order icke frita d en som å tlydd e or\lern från a nsv ~r. » 1~ 11 ,
ligl professor E xncr bch öv<le,s ickC: Fre.t s;;lcrs »a U~'-~o.:·ll cl» flit·
att fas tslå delta. Om d et nagonslll g tvlL; en m1l1la r mde 1.
som legal ulanför krigsmakte ns uppgifter d v s icke Ya t·it
förpliktand e och alllså ej heller befriat från ansvn.r sku lh:
det vä l vara ordern atl mörda chefen för denn a kngsmak t
Till detta exempel anknöt professor Exner följande an mii rk~
ning: »Del ~ir emellertid obegripligt , hur man l:nn jämfö ra
en officers order all mörda statsöverhu vudet med stabiiw rhuvl•dcb ord 1· all bcg~\ en folkri.itlssl ridig hamlliug. »
Av den niim n da dchallcn i överhuset och dc fiiljan dc utläggningar na i facklittera luren framgår del tydligt, alt i hegreppcl »lydnadsp likt cndo.st i fråga om lage nl iga order (ln wl'ul comiiWIHi s)» - i motsats till r~illsstr idiga - sidles la gcnliu (lnwful) alllid i förhålland e lill folkrätlen (in lcrn aliont~l lnw ) och icke till slraffrättsn ormema i resp cld iYc
stat. Gi.illdc det enbart dc sistni.:iumd a vore saken JW iurligtvis enklare och kla rare, eftersom det härvid skulle röra sig
mu obestridda lagar inom en stats rällssuvcl'ii Jiilct.Inem fo lkrällen i.ir d e l emellertid annorlunda . Författare n lill en
enoelsk avhand lin1r anser att folkrälten intill Hl'45 v ar ett
m~~· eller mindre ~1kademiskl begrepp (a mainly ac ade !llic
pln·ase). lian citerar fr a mlidne lord Salisbury, som, b eskrev
den som »icke rätt i den mening man brukar inhigga i de tla
begrepp, utan vanligtvis avhängig fördomarn a hos för fa ltaren till kommenta rerna till densamma . Dc:~s efterlevnad k unde id:.c säkerställa s av en domstol, och del vore därför nagot
vilseledand e att på den använda uttrycket rätt = lag». En
av huvudsvår igheterna för fol kr ~ittcn heslår i a tt det bryles mest emot den när den bir som mest nödv~i. ndig. D en ör
skapad uneler fred oc h just i d et ögo nblick då den skal l hörja v e rka, llämligen under krig, råkar den ur funktio n elllcdan det Jnellan dc krigförand e numera ej län gre för eko tn·
mer någon inlcrnalion cll },:onferens för modifierin g av den
beslående lagen, så alt den molsvarar de nya föruts~illn ing ~ r,
som kriget kan ge upphov till och i praktiken allti d gor.
l'ndcr fienllighei. erna riske rar folkrätlen därför ge nont
tv ångsläge atl d rabbas nv missbruk och alt r å ka i mi ssk r~:1
dit på g ru n d av a lt dc krigförand e b ryta mot d en eller P~1
g rund av ull krä nknin gar möt as m ed repressalie r, solll '
sin sida likal e des kunna var a rättskränk ningar objekt ivt se tt.
. Förfaltaren till e n u ppsa ts ru~riccr ad »Obcd icnc e t o f;a '~j
fu l Co nuu and» komm er bl a till den sluts atsen, all s,l,
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cenev c- son!, Haa g-konv enti on en om landkrigfö ring äro i
:0gst~~ ?rad i b ehov av. ~·evisio~L .Han an,ser den vara .hoppJ.·st fora ld ra d och omoJhg att llllampa pa moderna kngsforl~-'! Jia nd cn: Lo rd \ :right, sä.gcr därlill i ~in inlednin.g ~ill »The
]Jistor y of lhe Uniled ~ atwns \Var Cnme Comm1ssw n» da_,
terad d en 31 mars ~\!1,8 : »Jag skulle vilj~ la tillfället i akt
ch be lcc k n a ca r ev1s10n av Haag-konv entionen om landkrigförin g som högeligen önskvärd .» Så som läget f n är ifråga
n den miliHira straffl agen ~ir folkrälten enligl en brittisk
01
förfal lare nf1gol, ~om e1_1 soh l ~~t vid utförandet av en gi~' cn
order eyc nl n e llt overt rader pa eget ansvar och egen nsk,
och h an lwr undcuätla ls om att han icke får å llyda en order, som strider mol denna r ~itt.
Man kail m:cd rälla fr[lga sig varför det hittills har varit
anno rlun da d v s all den befa ll ande oclt icke d en som utfJr
befall nin gen gjorts ansvarig? Svaret är alt alltsedan första
börj an av organisera d krigföring h ar obetingad lydnad av
den u nd erordnade gentemo t överordn ads befallning ansetts
vara fund amen tal för effektiva militära opera tio ner. De
gamla romarna hyste iuga tvivel om delta. D en brittiske
amiralen John Jervis, som levde på sj utt on hundratale t och
efter segern vid St. Vincent frejdad gick till his torien som
lord St. Vin cen t, va r på sin tid fast b esluten att sänka ett
av sin a egna fartvg, ni:)t• lydn a dsplikten stod p å spel då en
myter iled are skulle avrä tta s på fartyget if råga.
Blan d f örespråka rna för den n ya uppfattnin gen all order
som stå i strid m e d folkrätten ick e äro bindande, finner man
- n~~ d all a ktning för d eras subjektivt sett ä rliga övertygelse
-: f.oret ri:idesv is såda na , som: ej äro p erso nli gen ansvariga
for de m :ilitära l;.onsckven sc rna av sin uppfattnin g. Med
a~1dra onl m ~1 n, som inta en alltför snäv, rent Lem·et iskt jnI'tdisk h ållning, och som ick e b ar gjort kl a rt för sig, att de
som en följd härav rubb a grundvalar na för sta lens säkerhet.
.,Följan d e redogörels e föt~ nuvar a nd e praxis kanske förmår
Vacka till eftc rt~mk e och leda till bättre insikt: In om ra-•
;nen fö r de vanliga »frågorn a» i brittiska parlament e ts övcrc;~s b e;~v a radcs en fråga o~n r eg~ringen son~ ~lel påståtts hav utf~~· d a t order om »hra nda JOrdens pohtJk » 1 Kore3, av
1
c mini ster på följand e sä tt : »D et är rikligt, a tt
.1 e~.~rborand
1
r~ aggni ngar, som för motst å ndaren voro av si.i rskilt värde,
ll t~s t_örd ~.s', om d etta var absolut nödvändig t ur militär synlld. Sarskilda åtgärder vidtogos för a lt såvitt m.öjligt skyd-
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Märkliga händelse r

Norr .
Av Komme ndörka pten R. THORE :N.
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C ntrum. för den arktis ka packis en är icke beläge n vid
re Tjuktj er~ 1 utan omkri ng 350 nautis ka mil närma
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laEnligt officie lla publik atione r är farvat tnet utmed östra
delen av Sibirie ns nordk ust framkoml~gt från sl.utet ~v)uli
foranc l(11 mitten av septem ber. Den sensat wnella ldnnat
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Grönlan d-Sva lbard men uppgiv es även
lations förhål landen a i västra delen av nordo stpass agen eller
»Norra Sjöväg en», som denna numer a vanlig en kallas . Den
t
östra delen av farvat tnet bered er därem ot sjöfar ten alltjäm
heter.
svårig
nde
betyda
Det va r därför utomo rdentl igt intress ant, att erfara genom
en officie ll rappo rt från Moskv a rörand e sjöfar ten via Norra
Sjövägen somm aren 1955, att flera stora konvo jer från väst
ter lyckat s framtr änga till Fjärra n östern trots de mycke
har
n
regime
Sovjet
del.
svåra isförh ålland ena i routen s östra
emelle rtid ägnat denna fråga ett särski lt intress e och på ett
utomord entligt sätt organ iserat den arktis ka forskn ing en. Kedjor av radio- och meteo rologi ska station er ävenso m, polarstation er hava uppfö rts, och ett betyda nde antal stora och
starka isbryt are hava byggts . Ytterl igare isbryt are äro planerad e, varav två med omkri ng 12.800 tons deplac ement och
ett fr amdri vnings maski neri med 22.000 hk för en beräk nad
fart av 19 knop . För Norra Sjöv~igen specie llt avsedd a fraktfarty.f:{ hava iförstä rkta skrov och äro byggd a med isbrytarstav .
.Den mest intres santa sjösty rka, som kansk e någon sin anvant Norra Sjöväg en, torde emelle rtid hava varit det förhand sovjet iska örlogs fartyg , som under sensom maren 1955
finbase rades från Europ a till Fjärra n östern . Enligt pubScer ade medde landen utgjor des huvud styrka n av tvenne
eskort jagare . Vad
1_ve.rdlo u-krys sare åtföljd a av ett antal m:ycke t goda farsåson1.
kända
dessa
äro
far
beträf
na
1';Yssar
ägnad e för operat ion.er i
.}/5 ~ed ~sförstärkta försl...:epp,evä.~
ot torde eJ kunna dadarem
tJagar
l'akhsk.a farvat ten. Eskor
det oaktat anlänt till
fartyg
a
sådan
Atl
sning.
en lspres

294

Stilla h_avet v!a ~o~·ra Sjöväg~n ~alar fö~·. a.tt .ryssarn a vutit
synnerligen papasshga och sk1c~chgt mano.vrerat dem ge 110ll
tillfälligt öppna rännor i isen, 1 erforderl1ga fall med hjäll
av goda isbrytare.
ll
Händelsen är märklig och visar, att Norra Sjöv~igen ic]·
!?lott är vär~l~f:~lll för den sovjetiska h~nde~~sjö~arten ut~~
aven har m1htar betydelse med strategisk rackv1dd.

295

Meddela nden från främmande manner
Meddelanden från Marinens pressdetalj.

Västtysk land.
F yra å r har anslagits för uppbyggand et av den nya flottan. I färdigt
skicl{ k ommer den !l!t.t omfatta tjugoen eskadrar med tillsamm.ans 170
fartyg och en personalstyrlw på över 20.000 man.
planerade fartygsslag.
Förbundsrepublikens planerade sjöstridskrafter avses omfatta följande
typer:
1. J agare. Fartygen blir !På 2.200 ton med 250- 280 mans besättning .
Vid en försi]{ti g uppskattning ,b edömes, farten bli 34 lmop. Jagarna förses med torpedtuber och fyra a!lmålspjäser. Kalibervalet :~;tår ;mellan 10,2
cm och 12, 7 cm. Den mindre kalibern skulle ge större eldhastighet. D:l
de tysk a varven färmod lingen inte kan leverera jagarna före 1960, har
förbundsrepubliken begärt hos USA att få låna et:t dussin jagare under
mellantiden.
2. !Uinu tl ägg-at·e och ;minsvepat·e. Samtliga fartyg i det tyska mmvapnet skall byggas h elt av trä som skydd mot magnetiska minor. Man
avser bygga två reiativt stora minutläggare om vardera 2.500 ton. Millsvepare byggs i de tre storleksklass;e rno 700 ton, 400 ton och .200 ton.
3. Sko!- och specialfartyg. Västtyska Hottans största fartyg blir ett
skolfartyg på 4.500 ton. Eftersom Paris-fördraget fasts;täHt fartygens
maximi st orlek rtill 3.000 ton, kommer inte ifrågavarande skolfartyg ~att
bii något riktigt stridsfartyg utan avses enbart för skoländamål. Så
kommer t ex maskinanläggningen att sammansättas av flera olika
typer och bestyckningen att omfatta endast en eller högst två exemplar
av varj e kalib er ..
För övrigt kcmmer flottan att. utrustas med en rad underhålls- och
andra /Specialfartyg.
4 · U båtar. Med hänsyn till tyskarnas rika .e rfarenheter av ubåtskonstruktioner kan man utgå ifrån att konstruktörerna kommer att pre~tera de fullödi gaste resultat på detta område, ehuru även här en storueksbegränsning gäller<. Den har satts till 350 ton. Den planerade tyska
båtstypen blir på 300 ton med en besättning av 18 man. Ubåten kom mer heit och h å llet att skilja sig från tidigare konstruktion av denna
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storleksklass, i det den annars vanliga överbyggnaden (kommandot 01,
11
fö
0 s v) nästan helt salmas. Eif,tersom €n 300 tons ubåt är mycket
liten för att rymma en atomreaktor med sina utrymm.eskräva nde skvct,
. 1r
anordningar, förses ubåtarna med snorkel-periskop . Med denn a utrttst.
ning kan ubåten uppehålla sig tio dagar i oavbrutet u läge.
5. Esl;:ortfartyg, landstigningsfa rtyg och motortorpedbåta r, Eskort.
fartygen blir på 1.200 ton och får tre allmålskanoner. Flottprcg rarrunet
räknar med en landstigningsfa rtygstyp på 350 ton, b estyckad m ed några
lätta kanoner och lämpad för transport ~av pansar, kanoner och t r upper.
Några större omställningssvå righeter när det gäller att börja bygga
motortorpedbåt ar blir det inte, då ett Bremen-varv helt nyligen leve.
rerade en båt av deima typ till gränsbevakninge n. Tre dies elmotorer
på t illsammans 9000 hkr ger fartyget en fart av över 40 knop.
Längden är 40 m och bestyckningen består av två 20 mm kanoner i
dubbellavettage . Den för flottan avsedda motortorpedbåt stypen b lir på
140 till 150 ton och b estyckas med två lv-almn.
6. Marinflyg-pla.n. För skydd och samverkan kommer floHan att för.
foga över två blandade f'lygplan grupper till var tredj e eskader som
skall stationeras i Nord- och östersjön. De härvid använda flygplantyperna skall huvudsaldigen utnyttjas för spaning, ubåtsjakt och tak~s.

tisk samverkan med fartygen.
Utbildning.

Utbildniingen av d e förs.ta 140 frivilliga började omedelbart i bö rjan
av 19B6 i Wilhclmshaven. Omkring en tredjedel av denna grupp består
av officersaspirante r, som avlade studen texamen 1954. De befordras till
officerare efter tre år. För andra frivilliga, som redan tjänst gjort i
den gamla flo1ttan, avkortas denna tid intill 15 månader beroende på
redan uppnådd grad och genomgångna prov.
Flottan hoppas kunna ta en andra grupp av förutvarande örlogssjö·
folk i sin tjänst, så snart Bundestag gett sitt tillstånd härtill . Den
första gruppen utgörs av Seegrenzschutz, m edan den andra gruppen består av något 1000-tal man ur den tidigare Kri egsmarin e, vilka över·
togs av USA:s flotta år 1945 för att bemanna de 33 tyska minsvepare,
som. togs som krigsbyte. Tyska flottan hoppas att återfå dessa far tyg
tillsammans med deras besättningar.
I<'örutom de nämnda 33 fartygen övertog amerikanska flottan efter
sammanbrot:Jtet tunga kryssaren Prinz Eugen, s.o m sänktes under atoJ11·
försöken vid Bikini, samt det tyska segelskeppet Horst Wess el (soJl1
nu används i utbildningen av USA kustbevakningsp ersonal) och r..eo
Schlageter (överlämnades vidare till Brasilien). M edan Frankrike över·
tog fyra j~agare , gick lejonparten' av fartygsbestånde t till Sovj et.

"Jften av sjöstridskrafter na kommer att stationeras i Nordsjön och
J{& ndra hälften i Östersjön. Wilhelmshaven, Cuxhaven, Bremerhaven
den ~orkum skall bli stödjepunkter i Nordsjön. I Östersjön skall Kiel,
ocll ernförde, Flensburg och Kappeln åter bli örlog.shamnar. Helgoland
:EJcl{ cten t idi gare örlogshamnen Emden blir inte örlogsbaser denna gång.
nzs chutz s.k all till stor del övertas av flottan inom tre till fyra
ocll
see gr e
l
Jl1änader.
de andra försvarsgrenarn a {år inte heller flottan n ågon
1 1ikhe.t med
underställas
överbefälhavare . De operativa sjöstridskrafter na skall direkt
~ATO.

(Bulletin N 20 den 28/ 1 1956)
Marine Rundschau nr 1 /56.

USA.
:Mindre atomubåt är nu flottans mål.

(ur Baltimore Sun 25.9 1955 av Mark S. Watson).
Av atomenergikomm issionens nyligen gjorda uttalanden framgår, hur
snabbt USA :s flotta (och andra 1flottor) utvecklar. nya ubåtstyper, som
bli betydligt b ä ttre än 'vår första atomubåt Nauti.lus och nr 2 Sea·.volf,
nu nära sin fullbordan.
Bäda dessa fartyg har länge ansetts som experimentfarty g snarare
än verkliga str idsfartyg. Det urspru ngliga projektet tyngdes icke av
nägon bestyckning utan endast av sådana hänsyn, som sammanhängde
med atomdriften och ett överdimensioner at skydd mot faran för radioaMiva läckor, vilket kraftigt ökade fartygets skrov och deplacement.
Därför är Nautilus på 2.980 ton och Seawolf på 3.200 ton, under det
att de vanliga "fleet submarines" deplacera c :a 1.500 ton (Darter och
Growler , som nu byggs, är på 1.620 och den stora Grayback på 1 .720
ton) .
Tidigar;e prov har visat, att det icke finns något direkt behov av
sa mycket skydd, som ansågs nödvändigt av försiktigh etsskäl vid de
första försöken med en ·så fa rlig nyhet. Som ett resultat härav skall
den atomubåt, som nu byggs vid Portsmouth-var vet, bli på endast
2 0
:~ 0 ton. Det är betecknande, att byggnadskontra Jet ännu icke tecknats
for atomubåtarna nr 4-8 ehuru de är beviljade, icke heller är stor'
lek
en Offemtliggjord .
. Dncter tiden har emellertid atomenergikomm issionen (AEC) tillkänna.
gtvit, att kontrakt t ecknats med Combustion Engineering, Inc, (som
lcke h
al' de andra atomubåJtskontr akten) om byggandet av en liten
ttb
å.tsr eaktor ("submarine r eactor ,s mall"). Detta betyder docl{ icke att
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dvärgubåtar m ed atomdrift är påtänkta. Men det betyder, att flo tt1\Jl.
slagit in på en ny linj e med en atomubåt, avgjort mindr e än Nautilus
och ,Seawolf och t o m nr 3.
Snabba resultat osannolika.
storleken är s peciellit betydelsefull i undervattenkriget , där ''osyn.
Ji g het" i anfallet och undvikand e manöve~ i försvaret är p rimära k rav.
Ju större ubåten är, desto mindre är desB manöverförmåga, ju sämre
dykförmåga har d en och ju lättare upptäcks den både optiskt och På
elektronisk väg. Härav följer att dess " livslängd" blir kortare och förutsättningen för framgångsrika anfail ~nindre.
D et är högst osannolikt att ifonskningen och det just avslutade kon traktet om en liten ubåtsreaktor - eller AEC:s allmänna uppmaning
till amerikanska industrin att utveckla och bygga egna anläggningar
för atomkraft på 10.000- 40.000 kw, komm er att ge omedelbara resultat. Om f lottan i.c ke avsevärt förhalar kontrakterandet av de fem
återstående ubå tar, som är beviljade, kommer alla f em troligen att
deplacera betydligt mer än den nuvarande " fl eet " typen .
Andock är den begränsning av storlek en, som gjorts p å ubåt nr 3
odisputabel, och det är sannoligt, att de fortsatta proven m ed N autilus
och de icke alltför avlägsna m ed Seawolf kommer att m edge ytterligare minskning.
Varje storleksminskning n ed mot den nuvarande "fleet"-typen är välkommen; m en vad flottan önskar, är en ubåt av just den sto rleken
fart, manövcrföreller mindre, m ed alla "fleet"-typens egenskaper måga, torpedkapacitet, häcl;:- och stävtuber, uthållighet o s v. Det
faktum att atomreaktorn krä,v er ett minimum. av bränsle (och därmed
ett mi~imum av utrymme för bränsleförrå d) gör den dock oändligt värdefull, då dess barnsjukdomar övervunnits.
Man fär lita på ett fätal.
Barnsjukdomarna har ännu inte över vunnits. Om pengar kunde åstadl,omma det, skull e så r edan vara fallet , ty så välvillig har k ongressen
vari.t ifråga om att bevilja medel. Om tillgång på material hade hjälpt,
skulle slaget också vara vunnet . Behovet är snarare ett betydligt större
antal forskar e och tekniker m ed specialkunskaper på atomkraftens område. (Jämför detta häftes årsb erättelse !)
Om dessa hjärnol" funnes , skulle kontrakten på de återstående fen:
ubå tarna r edan ha tecknats. I stället m åst e man lita på relativt f~
atomexperter och kansk e myck et ligger i att dessa f å ha kunnat göra
'
den korta tid som gått, sedan reakt orn t 1"ll N a utiJUS
så mycket under
började ta f01rm.

:Nautilus skrov (och även Seawolf's) var a vsett att omsluta experi1,811treakt orn, omge den med ett skyddshölj e och koppla ihop d en
ett vanligt framdrivningsmaskineri. Målet är nu d et motsatta - -att göra en r eaktor, som passar in i ett skrov, idealiskt utformat för
undervatten sgång.

;;ed

största snabbhet erfordras.
AHa ·st eg mot' en mindre reaktor tas med d etta mål för ögonen. Om
den nya a t omfo r skningen skull e komma på ett snabbt svar kan man
vara övertygad om att projewterade ubåtsskrov komma att modifi eras
pådda omdanin gen av sjö·
111 ed störs t a sn abbhet, och d en länge föruts
]U'igct att vara på väg.
AEC :s tillkänHag ivand e visar, hur angeläget det är aJtt bredda basen
för den amerikanska atomtekniken . "SmaU - sub - reactor" - kontraktet utgör ett nytt bihang. Inbjudningen i rundradio till industrin
att utveckla, b ygga och driva egna kraftstationer beräknas komma
att uppmuntra till en hel d el nya an.oträngningar, ur vilka n ya rön
och erfa r,e nheter kunna framkomma till nytta både för Ameril;:as för svar och n a tionens fr edliga atomindustri.

25-tons ubåt övertages av flottan.
(Ur San Diego Union 7/10 1955)
tillkännagav flottan

25-tons ubå t en X l trä der i tjänst i morgon i dag (6 okt . 1955) .

X l , som byggts i en flygplanhangar av Fairclhild Engine and Airplane Corp. i Farming dale, är 50 fot lå ng och kommer att få en besättning p å fem man .
Den komm er att underställas chefen för ubå tsbasen vid tredj e marindistriktet .

Atomubåten lmn anväaHlas som umler\"attensbogse rbå t.
(Ur Sunday Star d en 30/ 10 1955 )
Atomubå ten - detta dramatiska och användbara "örlogsct'artyg''
kan komma ,att få :ännu en viktig m en mera bunden uppgift i krig
bogserbåt under vattnet .
Den kan komma att användas för att bogsera en rad ubåtsskrov, som
Vart och ett bär hundratal8 soldater eller tonvis med l2.st - för landstigningsoperationer eller för transport av viktiga fö rnödenheter genom
av fi enden b ehärskade farvatt en.

301

300
Denna möjlighet framgår av två saker:
l. Ett uttalande för några dagar sedan av atomexperten an1iral
Richover, att det löpande byggnadsprogramme t innefattar en stor Ubåt,
som :;kall drivas av två atomrcaktor'er.
FlottaP.s försök med und ervattensbogsBring med hjälp av konven.
2
tw~ella \Ubåtar . Forsoken, som började för några år sedan, ha nu nått
så långt, att undervattensbogserin g ingår i de rutinmässiga övningarn~..
Amiral Eichover uttalade sig ganska försiktigt om. den s.tora ubåten
vid ett anförande i san Fransisco . Han sade endast, att ubåten skulle
bli den största och den första, som drevs med två reaktorer·.
Man tror siP" veta, att ubåten planeras att få en storlek av omkring
oo ton mot ;000 ton för de två nu sjösatta atom.ubåtarna - Nautilus
50
och Seawolf* J.
Den exakta manskins.tyrkan hos prototypen Nautilus m ed dess enda
reaJ{tcr är iclce offentliggjord. Den är eme1lertid större än de c :a 6000
axelllästkrafter, som de dieseldrivna ubåtarna av "fleet type" har. I
·t• nnfo"rande talade amiral Richover om, att a tomen annan d el av Sl " a
ene rgikommissionen pla nerar att utveckla ett atommaskineri. fö:· fartyg
(övervattensfartyg såväl som ubåtar), som .skulle få en effckc pa m ellan
30.000 och 10.000 axeibästkrafter.
o
Maskinstyrka."1 hos en konventionell ubåt är ungefär dubb elt sa stor
som h os en vanlig bogserbåt. M ed det överflöd av kraft, en sto r .. ~tom·
ubåt har, slösserar en del experter en framtida operation på f olJ ancle
sätt:
En stor atomubåt med flera realdorer utrustas för att bogsera c:a
3 undcrvattensskrov.

Slcrovcn komma att byggas för att kunna gå ned till ett d jup av
åtminstone 120 m. Dc komma att förses med dieselmotorer icke starkare
än att de kan ge en fart av 4- 5 knop , till räcklig för manöver i ha!ll·
nar, eller om dc i nödfall tvingas Jmsta loss från den bogserande ubåten.
Dylmtr ustPJno· och hydrofonutrustning blir minsta möjliga. Inga skrym·
'-'
·
"nsle·
mande torpeder eller annan bestyckning kommer att fmnas. B ra
förrådet minskas till ett minimurn.
t·
Allt detta innebär, att st örsta möjliga utrymme inombords k an u_
111
n yttjas för passagerare eller last. Upp till 500 so l d a t·er b..or k u nn a "ro
rymmas (Till och med de relativt ~må "fleet typc" ·ubåtarna, som a
.
·
fulla av maskiner och annan utrustnmg, h ar v1·d enst a ka tillfällen
tagit så många som 120 soldater.)
" t k ll d "rnor·

*) Red. arun. Kan även tänkas vara den Super-atcm-uba ,

a a
95•
gendagens slagskepp" som omr,ämndes i Marine Rundschau nr 3/1 J
och USNI Proeecdings nr 11 och 12 1953.

lD"per t er, som lränna till de nya atomubåtarna, tro icke att luftför··rjningen för så många skulle bli något problem. De hänvisa till de
s~ tirnrnar , som Nautilus gick helt i uläge vid en förflyttning från New
~ondon, :Connecticut till San Juan, Puerto Rico. Flottan har icke avJöjat det system, som användes i Nautilus men redan innan Nautilus
s
sjösattes
ar b et ad. e man pao en metod att utvinna syre ur havsvattnet.

Förbättrad atomrealdar för ubåtar u t vecklad.
(ur Navy Times den 17/ 9 1955.)
Flottan tillkännagav denna vecka att utveckling av en ny atomrealetar för ubå tar pågår. Det är en förbättrad version av de reaktorer,
som a nvändes i ubåtarna Nautilus och Seawolf.
Den nya reaktorn, som !rallas Submarine Fleet Reactor (SFR), kommer att direkt byggas in i nya ubåtar - sannolikt i en eller flera av
de fyra a t omubåtar, som ingår i flottans nybyggnadsprogram för budgetåret 1956.
Eftersom SFR-rcaktorn skiljer sig obetydligt från Na~tilus' och Seawolf's Jwmmer ingen landuppställd prototyp att byggas. Real{torerna
i både N a utilus och Seawolf är förbättringar av prototyper, som först
prova t s i land .
Vark en flottan eller atomenergikommissio nen (AEC) ville yppa ytterligare detaljer om den nya SFR-r eaktorn.
Flottan deltar också i AEC:s och flygvapnets gemensamma projekt
gällande utveckling av en atomreaktor för flygplan - Aircraft Nuelear
Propulsian Rcactor (ANP).
Flottan tror att en flygbåt sannolikt en modifierad version a v
det r eadrivna sjöflygplanet Semnaster - är svaret på försöken att få
en flygkropp, som kan bära atomreaktorn.
Eftersom atomreaktorer innebär ett viktsproblem, skulle atomdrivna
flygpl an fordra extremt ]ånga rullbanor för start och landning. Sjöflygplanet behöver icke räkna med sådana problem i samhand med start
och landning på vattnet.

Flottan hyser tillit till ubåtar av Nautilus-typ.
(ur Christian Science Monitor .24/ 12 1955 av Captain Frederich
L. Oliver U.S. Navy, Retired)
håF'"orE>nta staternas flotta kommer sannolikt icke att bygga flera utar med konventionellt framdrivningsmaskin eri.
" Detta påstående göres a v Albe.rt B att, "Assistant Secretary of the
'' avy" som sade: "Vi göra enorma steg framåt
på atomkraft-fältet,
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~.
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personal vid hävdande av rikets oberoende under allmänt fr edstills~~nd . (Innefattar ej våra örlogsfartygs cch militärflygplans åtgarder). Fst sekt. l. Nr 49:14 / 1953.
' Centralfö rbundet för befälsutbildning. Års- och revisionsberättelse 195·1
-1955. Sthlm 1955.
1~Uno-] F t·f·k t·
" · or 1 1 a wnens histm'ia . D. 4. Häfte 6- 12. D. 5. Häfte 1- 2.
v Sthlm 1932--45. .
år marin 1956 Red . R. Engdahl, H., Bl:enner . Sthlm 1955.
Stractli . A . ~ ·
.
.
79 s. Ill.
ng
. H., Customs of th<o servtces:. Being helful hints and advice
'tar to those newly commissioned. Rev. od. Aldershot 1954. 91 s.
sson, Bertil, Det svenska kustarVilleriet . sthlm 1956. 105 s . Ill.

311

310
IstoriJ·a vojenno-m orskogo iskusstva . T . 3. ~Voenno -morskoje iskusstv a
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Tai!liez, Philippe, To hidd en d ep t.hs . L ond. 1954. 188 s. rn
III.

Lantförsv aret.
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V.

Historia och geografi.

So;vjet. övers. från engelska.1
Salis'bury, Harrison E., En amerikan
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