
N:r 4 1957

KUNGL  ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET



Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 4/1957 

Utdrag ur protokoll. 

269 

1. Yaldes till föredragande i velenskapsgrenen naviga
tion och sjöfart för år Hl5G- 57 ledamoten P. Simonsson 
med ledamoten J. Lagercrantz som suppleant. 

2. Valdes till sekreterare efter ledamoten B. Lind a/' 
Hageby, som f o m hösten 1U57 erhållit annan stationerings
ort, ledamoten L. Rudling. 

3. Valdes till ledamöter i Beredningsutskottet för arbets
året 1957- 58 ledamöterna E. Norclling, C.-E. Lindmark och 
B. 1Vallin med ledamöterna /( Segrell, F. Stenkula och C. 
Engdahl som supplean ter. 

4. V al des till korresponderande ledamöter av Sällskapet 
överingenjör G. V. 1Vigfors, Centrala Torpedverkstaden, Mo
tala, och byrådirektör G. O. Lundin, Kungl. Marinförvalt
ningen. 

5. Valdes till redaktör och ansvarig utgivare för Tidskrift 
i Sjöväsendet samt föreslåndare för örlogsmannasällskapets 
bibliotek efter ledamoten C. Sahlin, som. avsagt sig nämnda 
uppdrag, ledamoten J. Olsen f o m dag som senare kunde 
komma att beslutas. 

__ 6. Uppläste ledamoten B. J.arsson utdrag ur revi,sionsbe
rattelserna för örlogsmannasällskapet, Tidskrift i Sjöväsen
d~t och Biblioteket, och beslöts på förslag av revisorerna be
VIlja full och tacksam ansvarsfrihet för 1956 års. förvaltning. 

7. Föredrog ledamoten H. Bong årsberättelse i .veten
skapsgrenen personal och u thildning angående "örlogsflot
tans värnpliktiga" . . 

Karlskrona den 3 april 1957. 

B. LIND af HAGEBY. 
sekreterare. 
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Årsberättelse Helikoptertjänst 

Av ledamoten lwmmendör G. FOGELBEnG. 

Helikoptern 

Enär det är första gången, som lzelikoplern behandlas i e't 
årsberättelse inom Kungliga örlogsmannasällskapet, h ar det 
svnls naturligt att denna gång ägna huvuddelen av r edogö. 
r~1sen åt helikopterns tillkomsthistoria, rotorflygningens 
principe.r och de mest aktuella helil~optertypernas _verk t~i ng,. 
sätt. Redogörelser för dessas utnyttJande for spec1ella anda
mål i sjöfÖrsvaret, deras vapen och tal~tik bör anstå ~ i ll d es~ 
vidga d erfarenhet vunnits genom marmens egna helikop ter
förband. 

Vid en första bekantskap med denna nykomling b la n(l 
luftens farkoster frågar sig kanske mången vad den n a f uia 
ankunge har att bestyra bland de formsköna och snabba 
skapelser, som i våra dagar genomkorsa lufthaven. 

Helikoptern (fig 1) i dess vanligaste skepnad h ar k ml pJ?t 
ett enda drag som tilltalar formsinnet: en svullen, oform l1g 
flygkropp, ibland en spinkig skorpionliknande bakkJ_-opp och 
ett kraftlöst landningsställ med små barnvagnshjul eller 
medar. Ovanpå detta en väderkvarnsvinge eller två, oelt 
ibland en liten stjärtpropeller "på fel led". Den bristande 
skönheten motsvaras till fullo av en betänkligt låg flygh ~b -

Fig. l. 
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·o·]l et, kort akt~onstid, of~rm~ga.att fl_yga ulan ?nar~~sikt och 
!Jt't uppseendevackande hogt mkopspr1s samt hoga oversyns .. 
tos tn ade~-.: Och. ändå rå de: ö:_erallt i värlrlen ett brinnande 
. ti·esse for helikoptern. \ arfor? 
111 Svaret på den frågan är givetvis. att dc återstående, hittills 
· nämnda egenskaperna bedömas så värdefulla , att man 

~·L·na tar de, som man förutsåtler tillfälliga, svagheterna 
i1~ ed på köpet. Dessa goda egenskaper äro i ett nötskal: 

förmågan att starta och landa vertikalt; 
förmågan att stillastående sväva ("hovra"); 
förmågan alt flyga långsamt på låg höjd. 

Samman tagna ge1· dessa egen ska per möjligheter till pre s ln
tioner, som aldrig tidigare - trots vår högt utvecklade tek
nik - kunnat genomföras. Här två, på måfå tagna, exempel: 
att undsätta en störtad flygare, vars plan havererat på en 
ödslig, högt belägen bergstopp, som ej kan nås. från marken ; 
att rädda besättningen på ett fartyg, som i storm strandr;t 
på ett av rsvåra brott omgivet grund. 

Historik. 

Att kunna flyga har alltid varit människans dröm. De 
första trevande försöken gjordes genom att efterapa natu
rens egen lösning av problemet. Mest känd är Ikaros-legen
den, enligt vilken den grekiske bildhuggaren Dcedalus och 
hans som Ikaros under fångenskap på Kreta tillverkad e 
vingar av fjädrar, tråd och vax. Resultatet är känt: störtning 
på grund av materielfeL Den flaxande vingen visade sig iokc 
föra till målet. Andra vägar måste sökas, och dc kunna håw 
föras ti ll två huvudgrupper: 

den fasta vingen eller 
den roterande vingen . 

. Den fasta vingens historia från kinesernas drakar före vi'n· 
ti?eräknings början, över bröderna Vvrights första soloflyg
}~1ng i december 1903 och fram till våra dagars rea-fantomer 
aller utanför ramen för denna redogörelse. 

f Den roterande vingen fanns även den representerad i del 
darna Kinas leksaksarsenal - i form av en propellerliknanh: dubbelvinge. på en axel s.o1n genom att snurras mellan 
li~I~d e ~·na ~~uncle bringas att lyfta och_ flyga. Men den so1~1 

lsknves aran alt vara upphovsman hll den brukbara hell-
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Fig. 2. 

kopterns ide är Leonardo da Vinci. Denne högt o~h allsidigt 
begåvade 1nan h ar ef terlämnat ett på 1~90- talet gJ.ort n tl~asl 
till en apparat (fig 2), försedd med ett 1 dubbelspir al vndet 
plan, som vid snabb kringvridning kring sv1 v~rtikala a.xcl 
borde skruv a sig upp i luften . I brist på lämplig kraflkaHa 
kunde da Vinci helt naturligt ej förverkliga sin ide ehuru 
principerna voro rikliga. 'f ill och med arbetsbeskrivi~ing 
finnes: skruvens diameter 96 fot, rörlig kdng en vcrtll{al 
axel, byggd av järn och bambu och klädd m ed linne tyg, van 
porer fyllt s med stärkelse. 

da Vinci kallade sin maskin "helix" som betyder skntY. 
A v detta h el i x och e t t an n a t gr ekiskt ord "p teron" - vinge ·
har sammansättningen h elikopter bildats.*) , .. 

Man anar hur långt före sin tid Leonardo da Vinci -:n r na;. 
man vet alt det drö jde nära 300 år -- till sen are h ältlen a. 

-------- d 
*)Ehuru ordet helikopter är tämligen otympligt har det, i kamp rne 

· k o k' 1·· d · huvud· vissa andra namnförslag 1 engelsk- och frans spra 1ga an er l • :. 
.. • o " k · " (h 1· ter r esp neJ., sak accept erats som benammng pa s r uvmngen e 1cop · . l· 

coptere). I Tyskland är benämngen "Hubschrauber", i Italien ·•e)lcO 
tero" , i Spanien "h elicoptero ·• och i Sovjet "Beptolet" . 
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Fig . 3. 

1700-talet - innan n~1gra m er a ingående studier av den lyf
tande rotorn utfördes. År 17!38 konstruerade fransmannen 
Paucton en m askin med två rotorer, en horisontell som skulle 
lyfta apparaten och en vertikal för framdrivningen. Paucton 
hade tänk t sig att maskinen skulle drivas med muskelkraft 
vilket misslvckades. 

Nä ra 20 år senare, å r 178-!, kons tr uerade tv å andra frans
män Launoy och Bienvenu en modellhelilwpter, tillverkad 
av hönsfjädrar i enlighet med den kinesiska snurrans prin
cip. Denna modell demonstrerades och flög inför franska 
vetensk apsakademien; den påstås vara det förs ta ]vekade 
försök et m ed flygnin g enligt principen " tyng re än luften". 
Te,orin för vertikalflygning kunde nu anses bevisa d och 
n~anga m er e ller mindre misslyckade försök gjordes för a!t 
fa .!ra m lämpliga mode ller. 

Aven i England hade man börjat intresse ra sig för heli 
~opterns problem . En framstående engelsk konstruktör, si r 
, eorge Cayley, demo nstrera de tu· 179G h elikopte rmodeller 
som i viss mån p åminner om modern a typer. Cayley hade 
~~/ en modell m~d rot?rern~ placerad~ Pft två utriggare --; 
'.a rotorer koaxwlt pa vaq e axel (f1g 3). Denna mode1l 
8~.g~ enlig.t vissa uppgifter m ed hjälp av fjäderkrafter ha 
s Igit till en höjd av 25 mete r. I full skala var h elikoptern 
bVsedd att drivas m ed ångmaskin, m en denna blev aldrig 
11
iggd .. M.~n ~1åller .do.?k för troligt: a!t Cayleys helikopter 
ed bllrackhg kraftkalla hade vant flygbar. 
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Fig. 4. 

Under 1800-tale ls första hälft uppträda åtsk illiga p rojekt. 
somliga fantastiska, andra k.onstruerade på mera. ve tenskap
liga grunder. Sålunda uppfann den engelske greve n Lam

bertyye år 1818 en helikopter, som i sina gr undrag 'a r en 

förbättring av da Vincis konstruktion. (fig L) 

Italienaren lViflorio Sarti ritade 1828 en helikop ter med 

två över varandra roterande snedstäMda segel i tvä plan med 
olika rotationsriktning. I fören var helikop tem förs ed d Jlled 

en bom, r iggad med ett stort segel, avsett för s lyrni n_g. 
( fig 5). Sa rt i har emellertid ej lämna t någon förkla ri u g Il l l 

hur drivkraften skulle erhållas. 
Mera verklighetsunderlag hade d:."1 engelsmannen H'. _H. 

Phillip:;, som UH2 byggde en tvårotormodell för ångdnft. 
Denna modell som enligt vissa uppgifter drevs med a t~gut
blåsning genom rotorspetsarna - alltså en sor ts reaktwns

drift - lyfte 20 meter och flög 40 meter horisontell t. M~~; 
dellen, vilken var den förs ta som flugit med maskink rni,; 
väokle stort uppseende i vetenskapskretsar. Tre år sennrc 

~eslöts att ma~~ s~ulle bygga eon helikop ter ~~ denn a .. t~· ~~ ~ : 
full storlek. Darvid blev dock angmaskmen for lung fo t 

helikoptern skulle kunna lyfta. 
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Fig. 5. 

Samma öde drabbade en tmgd1·iven konstruktion från 1861 

av fr~nsm am:en d'Am~'court (fig ~)·.Den tvåcylindriga ång
maskmen var denna gang av alumJillUJll och modellförsöicen 

~y~kad es, 1nen ~ na.turlig stot:lek vägrade helikoptern att 
l1ga. Samma ar ntade en fransk vetenskapsman, de la 

Landelle, en stor transporlhelikopter med rotoraxlarna i. 

tandem, en anord1~_ing s01:1 här uppträder för första gången 
och som nu n~era ar vanligt förekommande (fig 7). De Ja 
L~ndelles hellkopter hade fyra rotorer på varje axel och på

!111Illler f ö mest om en mindre flodångare. Drivkraften var 
an~a. Konstruktionen stannade emelle~tid på papperet. 

o:erhuvudtaget höll sig fransmännen väl framme på detta 
~tadmm av helikopterns utvecklingshistoria nåoot som även 
ater 1 · .1 · . o ' o ' M 

h" .speg as 1 <en htteratur pa omradet, som från denna tid 
0 l'Jar växa fram. 

heErån A~ner~ka stamu~ar el t år . 18~2 på ån~drift baserat 

St ~opteq)roJekt med fyra rotorer. I""onstruktor var en svd-
at81 ... • HT'f/' ~ , .J 

att ngenJOI' I'V ol !am L .. P~_wers, och maskmen var tänkt 
tmder det pagaende mbordeskriget ins~ittas "föe tram-
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Fig. 6 . ' 

porl av explosiva ämnen". Erforderlig stabilitet skulle er
h l'Ulas tack vare en flyttbar vikt. Konstruktionen byggdesi 
modell, men av fruktan för repressalier i samma form Jat 
sydslaterna aldrig bygga heEkoptern i full storlek. Mod cllel ~ 
pålr~iffades av en tillfällighet 1940, och har nu si n pl ats 1 

nationalmuseet i Vl ashinglon. 
Den italienske professorn Enrico Forlanini byggde 1 ~77 en 

modell driven av en ångmaskin på 1/.; hkr. Modell en, so!J\ 
var utförd med två koaxiala motroterande rotorer, steg 111\ 
12 m höjd och höll sig svävande i 20 sek. (fig 8). t 

Ytterligare ett helikopterprojekt från slutet av 1800-Lalc 
förtjänar nämnas. Amerikanen dr 1V. O. Ayers konslr ncra1c 
1885 en apparat med 7 rotorer, drivna av kom.primcr ad lu .. t. 
som erhölls från beh.~llare placera~l framf?r och ba.kon~ f~; 
raren. Ayers hade tankt s1g att bliskott 1 lyftkraft sJ- ul 
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Fig. 7. 

Fig. 8. 
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Fig. 9. 

erhållas genom all luft släpptes ut nedåt genom dc f~Ta 

hen som ingick i konstruktionen, således ett slags rakcl
~tart. (fig 9). 

. ~ven Thomas A . Edison sysselsalle sig på 1880-tal cl !lled 
helikopteriden. Han räknade med att använda elek lr it itc:l 
som drivkraft, men upphörde med sina experimen t imwn 
han fått fram något anvLindharl projekt. Trots det ta hyste 
han uppfattningen att helikoptern hade framtiden fii r si$· 

:-.lär 1900-talet ingick hade helikopteriden således ko mnu1 

ganska långt. En mängd konstruktioner hade sett dagens 
ljus, en rel at ivt rikhaltig Ulleratur fanns p:l områ det och 
många modeller hade flugit. Ännu återstod dock atl bygga 
en n;askin som kunde lyfta med förare ombord. D c J, änd~ 
flygpioniärerna bröderna \Yright, som e tt slag syssJal m~d 
helikoptermodellbygge, uppgav försöken när de k on: ttll 
övertygelsen, all en h elikop ter var svårare att få upp_ l Iuf·: 
len än ett vingförsett flygplan. Det blev en annan av fJygeb 
främs.~a pionjt~rer, fransmannen Lollis B['(i(l~let,_ som l>ygg~f 
den forsta hellkoptern som lyfte med en ma mus k a om boJ~: 
Denna märkesdag inföll den 2-l augusti 1907, ungefär 4 nt 
efter det konventionella flygplanets första flygning. Brl'gt~e 1.' 
konstruktion, som drevs av en -!0 hkr motor, hade fy r a i fyt· 
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. 
1
t placerade rotorsyslem, vardera bestående av två kors· 

J,~JJlda biplan. Maskinen, som var tämligen instabil och h ell 
s~made kontr~.llorgai:, lyfte, till 1,5 m höjd .?ch höllo sig 
\.ävande ung;far ~ mmut. Brc,;gu~t byg~de d.~. n~.rm~ste ar_en 
\ terligare lva hehkoptrar, pa vilka v1ssa forbattnngar Hl

h·des, men då n ?1gra stör re framsteg ej gjordes övergick 
;.egne t t i Il att t v äg n a sig å t konventionella flygplan. 

Ei1 landsman till Brcguet, Paul Conw, uppnådde med sin 

1.011struktion ungefär 2 1/:2 m ånad senare molsvarande pres
(at ion, men även han fick _uppge sina f:?rs~k av samma. ~,ki:il 
som de flesta andra - bnstande styrformaga och stabthlcL 
· Även i USA gjordes unde r denna tid avsevärda framsteg. 
Sålu nda byggde t~·sk-amcrikanen Emile Berliner år Hl08 till
sanlin ans med HT. lY e w ton Williams en helikopter med h~l 

koaxiala motroterande rotorer, som drevas av en 80 hkr 
mo tor. Denna maskin flög lrc gånger med vVilliams SOlll 

förare. Sedan de två uppfinnarna varit utsatta för några 
olyckshändelser vid proven upphörde dessa och vidare sam
arbete inställdes. 

1913 tog Berliner patent på iden alt motverka vridmomen
tet med en snabbroterande vertikalställd rotor på en utrig
gare, en ide som å terkommer ett kvartssekel senare. Försln 
vä rldskrigel avbröt emellertid Berliners expe riment för en 
lid, men i början på 20-talet tog han upp dem p ä n,ytt, dock 
utan att komma så mycket längre . 

Även en skandinav - dansken J. C. H. Ellehamnwr - 
gjo rde vid denna tid en insats på helikopterområdet Efter 
många års arbete kom han 1912 fram till en konstruktion, 
~om var försedd med en 5-bladig rotor och so1n drevs av en 
~o hkr besinmotor. Det mest intressanta med denna typ är 
att det är första gången en form av s k cyklisk kontroll förc
kommer - d v s automatiskt verkande minskning av rolor
b~adens sligvinkel vid den framåtgående delen av varvet och 
daremot svarande ökn~ng av vinkeln vid tillbakagången. 
Ellehammars helikopter kunde flyga - den lyfte en halv 
lneter fr ån 1narken med konstruktören smn förare - men 
av ekonomiska skäl var han tvungen att upphöra med sina 
experiinenl. 

l Den enda helikopter av större värde som kom fram under 
0Ppet av första världs,lzriget gjordes av österrikarna Petroczy 
Och von Karman. De konstruerade 1916 en h elikopte r med 
1110troterande koaxiala trärotorer. De försökte först med 
elektrisk drift men övergick sedan till att låta drivkPaflen 
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F ig. 10. 

levereras av 3 st 120 hkr Le R höncmotorer. Helikoptern var 
avsedd för ai'tilleriobscrvalion och kunde endast stiga rött 
upp och ned, hela liden fjållrad vid m arken. Besältni ngen 
utgjordes av förare och spanare , och bränsle kunde medför,1 ~ 
för en timm es flygni np;. Flera lyckade uppstigningar upp till 
50 m höjd utfördes och då den officiella kontrollko m missio
ne n en dag infa nn sig va r mo torn i stort beJ10v av översYlL 

Provet utfördes trots detta, med p åföljd att helikopt ern 1·:1-
kade i pendling under ned å tgående.t och totalhavererade. 

Ett storl steg på vägen mot en anv5ndbar helikop ter togs 
1922, då den ryske v etenskapsmannen och flyktingen (1e orgr 
de Rothezat fick sin , på amerikanska armens uppdrag byggda. 
helikopter färdig. Dc Botheza t var redan innan sin ankomst 
till Amerika ett känt namn på vertikalflygningens område, 
och hade redan 1910 offentliggjort sina första avh andlingar 
om s~u·uvflygning. De Bothezats helikopter var en o t ~ mplig 
apparat med dimensionerna längd 18,5 m, bredd 19,5 m och 
höjd 3 m. (fig 10) . Rotorerna var fyra, fyrkantst ällda och 
sexbladiga med R m diameter, drivna av en 1RO hk r Le 
Rhonemotor, vilken senare ersattes 1ned en molor p å 220 hl~r; 
H elikoptern, som hade god stabilitet, lyfte emellerti d - t1l1 

5 m höj d - med förare och tvft passagerare, sedenner:1 med 
fyra personer ombord. De Bothezats maskin, som 'ar en 
särdeles komplicerad apparat, hade emellertid vid det Jaget 
kostat amerikanska armen över 200.000 dollars och trots att 
m ånga viktiga rön gjorts, insåg man att det skulle fordr8s 
ytterligare hundratusentals, kanske miljontals doll ars innrt 11 

man fick frmn en praktiskt användbar typ. Projek tet ned
lades. 

Helikopterproblem et kom avsevärt närmare sin ]ösning 1 

och med gyroplanets , eller autogiron:;, framträdand e i m itten 
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på 1920-talet. Upphovsmannen till den första h ·ckade anto
giron var spanjoren markis Juan de la Cierua," som vid sin 
~löd vid en flygolyck a 1936 hade utvecklat antogiron till en 
Jamförelsevis hög grad av fullkomning. (fig 11). 
~ut ogiron skiljer sig fr[m h elikoptern i så m:ltlo, alt m edan 

he hkopterns r otor (rolorer) är avsedd både att bära maski-· 
nen och förfl yt ta den i horisontalled så skall aulagirons ro
tor ·endast lyfta maskinen; förflyttningen fram å t ombesörjes 
~v en prop ell e r som på etl vanligt flygpl an. Rotorn, som 
1?lerade endast med hjälp av luflkraftcrna, ersa tte således 
t~ngama på et t konventionellt flvgplan, men hade större 
(j ftkr_aft än (~cssa. La1~dningshastighelen ~lev _ därför låg och 
h~ t e t forderl t~a landmt;gsutr~·m~net r~lat1vt htet. E~1 olagen
i t Var att vid s tart la ng kornmf{ pa marken erfordrades 
~~nan roto rn erhå lli t tillräckligt liög rotationshastighet för 
a t~ lyfta ma~!~inen. Detta avhjälptes. på senare type1· genom 
de l11o~orn for e starten kopplades hll rotorn och drog upp 

nna 1 erforderligt varvtal. 
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De la ~ ierva gj?rde sin_ först_a lyckade a utogirofly_gnin ,-, 
1923 och mtresset for maskmen tilltog allteftersom. ell fle l'i" 
förbä t tringa r infördes på densamma. Tillverkn ingen k uln ~~ 
nerade i mitten på 30-talet för att i början av andra Yäl'\t;l
kriget upphöra. '-

I vårt land introduce_rad?s .. autogiron 193-l, då tv~ m askiner 
inköptes av AB A ntog1ro 1 Orebro. En av dem, _ford av in c; 
Rolf von Bahr, deltog i neutralitetsvakten och gJorde vä 1·dt 
fulla insatser i ambulanstjänsten. Den finns nu all hcski\dn 
på Tekniska Museet i Stockholm. 

Autogirons glanslid var kort, men d en gav många illlp nlse1• 

på vägen mot dagens helikopter. 
Autogirons frammarsch hade i början på 30:-talet gjor t a l[ 

h elikopterintresset kommit i skymundan, men entusiastern a 
aav dock ej upp hoppet. Bland dc mera lyckade fö rsöke;1 

från denna tid kan nämnas italienaren d'Ascanios k onst ruk
tion samt en annan av Brr>quei som efter nät·a :30 års hor lo· 
va r~ åter upp trädde på l~elikoptermarknaden . D'Ascanio:; 
tvåbladiga tvftrotoriga koaxialhelikopter satte 1930 reko rd 
i höjd J~cd 18 m ocl~ i sträckflygning 1078 m. Alla tidi gare 
rekord slogs emellertid av Bregnets nya maskin 193G då den 
stecr till 158 m höjd och höll sig upp i Juften när'a 2 timmar. 

J3'rcguets helikopter, som till det yttre mycket p <'lmi nncr 
om dagens kons truktioner, kom emellertid i sin tur i skug
gan av den helikopter, som vid samma tid konstru e ra ts a·: 
tysken dr He inrich Fockc. (fig 12). Focke, som är den kände 
l~onslruktören av många av Tvsklands under andra yä rlds
kriget använda militärcflygplari, hade efter åtskilliga förs?k 
fått en helikopter färdig. Den hade två trebladiga , motrotl'
randc rotorer, anbragta på utriggare från flygkrop pen a,ch 
den drevs av en 160 hkr motor. Deuna skapelse, so m flogs 
för första gången den 26 juni H)36, visade sig vara v ~irldens 
första kontrollerbara flygande helikopter. Redan 1 \);17 slog 
den alla tidigare rekord med en flyghöjd av 2300 m och 
en hastighet av 123 km/ t. Aktionstiden var 81 min. Den en~: 
stående manöverbarheten hos F\V 61, som modellen beteC•· 
nades, demonstrerades bl a vid ett flertal tillfällen gen°111 

ino2nhusflygn_ing i Deuts~hlanc~halle. ~ . . .. . .. tn 
En utvecklmg av F\V 61 utgJorde l~ a 223, som flog fo lS e

gången 1\J"JO. Denna hade mycket goda prestanda och ~ . 
ställdes för militärt bruk i flera hundra cxemp~ar, vn;t;. 
dock de flesta förstördes vid allierade bombanf all : E E~l 
kriget har den franska firman Acronautiques dn Sud- ' 
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Fig. 12. 

(S:\CASE) byggt några mm:.kiner aY Fa 223- Lyp , i Frankrike 
kall ades SE :woo. 

I Amerika hade emellertid endast några få år efter FockPs 
epokgöra nde insatser en annan av helikopterindustriens 
märkesm än fått sin första flygande helikopter färdig. Denne 
man va r Igor Sikorsky. Född i Ryssland hade Sikorskv redan 
som pojke intresserat sig för heiikoptcrproblem, me1; scder
n~e;· a övergå tt till flygplanbygge. \'id ryska revolutionen 
r.l~' dd e han till Amerika, och starlade där S ~l sm(mingolll 
S1korsky Aero Engineering, vilken 1928 s[tsom Sikorskv D i
\'lsion uppgi ck i Cnitcd Aircrafl Corporation. Sikorskv ·hade 
re.ct.an 193D gjort ett utkast till en e{i.rolorig hclikopt;r med 
' t_Ja rt ro ~ or enligt Berliners patent. Hl38 fick han bolagsled
n,mgen mtrcssc ra d av projektet och i september Hl39 gjorde 
~ S-30C> som helikoptern _l~allades, sin försi_a flygning . YS-300 
d~d ~ h ksom dc senare S1ko_rskyk~I~struktwnern~ en lrebh1-
L1~ h u:rudrotor o:h~~n verlJ~\.al stJarlroto~. o<.:h t~re_:s av en. 
)connngmotor pa /;)hkr. Efter en de l smarre nnssoden och 

lilod' f" , . L 

l'! l 1eringar slo~ Sikorsky med denna maskin 1!)-11 det hil -· 
\~ ls ~ v en av Foekes helikoptrar h{dlna uthållighetsrekordel. 
h \ ·30~ var en experimentalmaskin, men den kom att bilda 
si ednmgen till den långa rad av förnäml iga helikoptertyper, 
0a1 nu här S ikorskys nmnn. (fig 13): 

\le j ~-~om 1)'sklands ncderl~g kom de m:st avancerade e nro
s ''1 h el1koptcrkonstruktwnerna - l' ockes - att för en 
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Fig. 13. 

tid gå förlorade. Amerika lyckades därigenom, och genom 
landets stora ekonomiska resurse r, al t få ett avsev ~11· t för .. 
språng p å området. I Amerika har också a lltsedan början 
av 19-JO-t alet en väldig expansion skett på helikoptero!ll rådet 
- en expansion bakom vilken förutom Sikorsky står namn 
sådana som Bell, Piasecki och E.aman för att taga n~tgr~ 
exempeL Men även i Europa har utveckli ngen tugi t ny fart 
sedan helikoptern nu på etl övert~·gande sä tt gett lJcy is for 
sin militära och civila anv~indbarhet. 

Rotorf'lygnin.gens principer. 

Den redogör else för helikopterns tillkomst som h~ir JåJW 
nats, har kansk e givit en uppfattning om vilken m vckenhrt 
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Bl adet s 

Fig. 14. 

arbete ?ch vilka stora penningsummor som lagts ned på aU 
frambrmga de helikoptrar, som finnes idag. Många sviknH 
förh OPJ?ni~1gar kantar den väg, som för fram till dagens re
lativt fullandade skapelse. Ett lwrtfattat studium av he1i
kopterfl~g!1ingens teori kan möjligen ge en uppfattning om 
vilka svangheter konstruktörerna haft att övervinna - och 
vilka som ~~ terstu att bemästra. 

Lyftkral i. 
\, 

En h elikopter flyger av samma grundorsaker som varje 
ann~~1 f~ygmaskin, utförd enligt principen tyngre än luften 
- namhgen genom att luft i rörelse passerar dess bärplan 
och frambringar den erforderliga lyftkraften. På ett konven
tionellt flygplan alstras lyftk raften genom att den luft, som 
p_assera vingar_na vid flygplanets framJart, p g a vingpro
f~lens utfornuung alstrar ett undertryck på vingarnas över
sida. Lyflkraften för elt visst fall beror på ett flertal om·
ständigheter. Den ökar t ex med kvadraten på hastigheten 
men b eror även på bärplanels anfallsvinkel och luftens 
täthet. 

Den lyftkraft som hos flygplanet frambringas med hjälp 
av horisontalhastighet erhållee helikoptern vid bärplanens 
(rotor ernas) kringvridning. En förutsättning härför är dock 
en positiv anfallsvinkel, d v s vinkeln mellan bärplanets 
kord a och relativa vindens riktning. När det gäller helikop
t_ern. använder man dock oftare begreppet stigvin kel, vilket 
ar vmkcln mellan bladkordan och ett i förhållande till ro
to~'axeln vinkelrätt p lan. Vid rotalian medför en ändring av 
shg~inkeln även en ändring av anfallsvinkeln (fig 14) . L 

.Foraren reglerar stigvinkeln genom att höja eller sänka 
Shgspaken, vilken genom. en serie av stötstänger och häv
~·mar p å mekanisk väg påverkar rotorbladen. Om rotorhas
tgh_~ten är konstant kommer en rörelse uppåt av stigspaken 
att oka stigvinkeln och därmed inom vissa gränser lyflkraf-

19 
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ten. En nedåtriktad rörelse på stigspaken minskar p{t 111 svarande sätt lyftkraJten. ot, 
Lyftkraften beror emellertid ä ven av rotationshastighete 

Med ko~1stan.t stigvin~el medför. en ök~d rotation:h as tigh~1 · 
ökad lyftkraft och mms~ad hashghet mms~{ad lyftKraft. Ro: 
torvarvet regleras av f?.raren med etot v~1dbart gasreglage 
av motorcykeltyp som ar monterat pa stJgspaken. Ro torn , 
varvtal är i allmänhet betydligt lägre än motorns. Pa Bei~ 
-!7 t ex l1ar rotorn en konstant nedväxling i förhåll ande tili 
motorn på 1 :9. Man kan alltså hos helikoptern reglera ]yf[_ 
kraften på två sätt, antingen genom att ändra stig- (anfa lls-) 
vinkeln eller genmn ändring av rotorvarvtalet Att mw ändn 
sig av endera av dessa sätt är emellertid av olika skäl olämp
ligt och opraktiskt - den bästa metoden är att samor dna 
stigvinkel och motoreffekt så att varvtalet under alla be
lastningsförhållanden hålles inom tillåtna gränser. 

Manövrering i horisontalled. 

Helikoptern förflyttas i 'horisontalled genom att ro torn 
lutas. Vid denna lutning kan lyftkraftsresultanten delas upp 
i en vertikal och en horisontal kom.posant, lyftkraft och 
dragkraft. (fig 15). 

Lutning av rotorn möjliggöres genom att den är k ardanskt 
upphängd på rotormasten. Lutningens storlek regleras genom 
styr,spaken ,som via länksystem och en styrplatta är förbun
den med rotorbladens framkanter. Anordningen, som k allas 
cyklisk kontroll, syftar till att framkalla en skevning nv ro
torbladen i rotationsplanet så a lt rotorn aerodynamisk t på
verkas att luta i en viss önskad riktning. (fig 16). . 

Rörelseriktningen i styrspaken bestämmer således var ' 
rotorns omkrets (rotordisken) största respektive mins~a 
skevningsutslagen sker. Kontrollsystemet måste emellcrtld 
även ta hänsyn till den gyroskopiska precessionen . Denpas 
inverkan medför att om rotorn skall lutas framåt så mas te 
lyftkraften minskas 90° framför den punkt på rotordisken 
där den första förskjutningen nedåt önskas. 

Vrideffekt. 

d . f' f" . ] rart I enlighet med Newtons tre Je lag mnes. or varJ e { r' 
en lika ~tor, men i motsatt riktning verkande, reaktionsin a t~ 
Omsatt på cnrotorhelikoptern medför detta en effek t - t 
vrideffekten - som vill vrida helikopterns flygkropp rL111 

-
Hovring 

Fig. 15. 

styr
platta 

Fr an å t flygning 

Roterande 

Icke roterande 

Cyklisk kontroll 
Fig. 16. 
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åt motsatt håll mot huvudrotorns rota tionsriktning. Denna 
yrideffekt måste neutraliseras på något sätt och detta .sker 
l allmänbet på enrotorhelikoptrar med hjälp av en verbkal
ställd liten rotor anbringad ytterst i stjärten. Genom pedaler 
t·eg}erar föraren stjärtrotorbladens stigvinkel och därigenom 
kan hel ikoptern manövreras kring giraxeln. Denna stjä~·t
totor, som verkar i horisontalplanet, kommer helt naturligt 
ktt ge h elikoptern en röre~se i sidl.ed. Denna oav?rift ha~· man 

0lllpenserat genom att ngga hellkoptern pa sadant satt att 
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huvudrotorn givits en viss sidalutning när styrspak en l ' 
i neutralläge. s <\t' 

stjärtrotorn förbrukar 8 till 10 ;,l av motoreffek ten ,· 
hovring och 3 a 4 '/~ vid framåtflygning. Denna ene1·gif', r;l 
lust behöver man således ej räkna med hos, helikoptrm~ 11~1 ' 
två huvudrotorer, där vrideffekten kompenseras av att rote(] 
rerna vridas åt motsatt håll. Ej heller hos enrotorhelikop tr,0 ~ 
m~d n~tgon fonn av 1~ea drift (utblåsning i .~?torsp etsarn~) 
hllr vndeffekten av saclan storlek att en stJartrotor il r e" 
forderlig. ' ' 

Osymetrisk lyftkraft. 

Vid flygning framåt uppstår en hastighetsskillnad mella-1 
det framåtgående och det bakåtgående rotorbladets röreJs~ 
i förhålland e till luften. Därigenom uppstår en oj äm n för
delning av lyftkraften över rotordisken som icke Hn· förc
komma om en jämn och stabiliserad horisontalflygning fr am
åt önskas. Alla anv~1ndbara helikoptrar äro utrustade med 
någon anordning för att utjämna denna olikformighet. Ett 
sätt att göra detta är att under rotationen kontinuerligt änd
ra rotorbladens anfallsvinkel så att det bakåtgående hladel 
erhåller större anfallsvinkel medan det framåtgående hia tlels 
vinkel i samma mån minskas. 

X ven i en mycket summarisk redogörelse för helik opterns 
verkningssätt kan man ej förbigå två begrepp, som mau 
ständigt stö ter på vid studium av litteralur som rör hclikop
terflygning. D:essa begrepp är markclfekt (ground effect) 
och autorotatwn. 

Markeffekt kallar man den ökade lyftkraft en h el ikopter 
får när den hovrar nära marken. Den beror på att ett hög;·e 
lufttryck bygges upp under rotordisken på grund av m ark
ytans inverkan på den av rotorn nedåtriktade luftström111en. 
Vid konstant motoreffekt blir således rotorns lvftkraft större 
ju närmare marken är. Lyftkraftens varialim; med höjden 
uttryckt sorn en funktion av rotordiam.etern framgå r av ne
danstående kurva (fig 17). ,, 

Som framgår av kurvan räcker den s k "m.arkkuddeJ~ ' 
som den även benämnes, upp till approximativt en ro to rdJa
meters höjd över marken. 
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Fig. 17. Markeffekt. Lyftkraftens ölming vid konstant effek;:, 

Med aularotation menas de t förhållandet att en helikop
ters ro tor, även om motordrivningen upphör, automatiskt 
fortsätter att rotera p g a de aerodynamiska krafter som, n~u 
helikoptern sjunker, uppstår då luften passerar uppåt ge
nom rotorn. Trots att denna rotation alstrat· en tillräcklig 
lyftkraft för att n1.öjliggör~ en långsam sänkning, under
håller den sig själv, förutsatt att rotorns anfallsvinkel ej är 
för stor (s tigvinkeln får ej vara större än c: a 5°). En heli
kopter i aularotation ger föraren fullständig styrkoniroll 
e~terson~ den av rotationen alstrade lyftkraften kan utnylt] as 
for lutnmg av rotorn precis som under normal flygning. 

Ep upptag:1ing under autorotation är möjlig p g a den 
erhallna hastigheten under glidflykten. När rotordisken iutas 
bakåt ökar bladens anfallsvinkel. Det är också vanligt aU 
a?to:otationsvarvct ökas något under upplagningen. Dessa 
forhallanden öka den totala lyftkraften och stoppar helikop
jerns_ sjunkhastighet för en kort stund. Den under framål
l~gmngen upplagrade rörelseenergin förbrukas vid upptag-
rlllge_~l. I detta l_äge har det genom rotordisken uppåtgående 
hlf~flo dct praktiskt taget upphört. Rotorvarvet sjunker och 
ehkoptern sätter sig på marken enäe all användbar rörelse

energi som lagrats i rotorn förbrukats. 
Från upptagningen kan man göra en mJ"uk landning ,ge-ll . L o ' L L 

OJU att utnyttJa det tröghelsmoment som finnes upplagra t 
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i rotorsystemet. Om man för att dämpa landningsstöten Ö]· 
sti.!Ninkeln ökas momentant lyftkraften medan v nrvta'1at· 
' U' < et 
nedgår. 

Sammanfatlning. 
Rotorflygningens grund läggande principer kan samn1u11_ 

fallas i 6 punkter. 
1. Rotorn måste vid stillastående flygning (hovring) nl\. 

tid åstadkomma en lyftkraft som uppväger helikopter ns vikt 
2. Denna lyftkraft frambringas genom att en luflsl rön; 

pressas nedåt genom rotorn. Den erforderliga lyftkraften kan 
erhålles antingen genon< att en slor luftmassa sättes i rela
tivt långsam rörelse (stor rotordiameter ) eller en liten luf t
mängd i relativ l has tig rörelse (l i ten rotordiameter ) : den 
förs tnämnda metoden är mera effektiv i förhållande ti ll er· 
forderlig motoreffekt. 

3. När rotorn vid framåtflygning lutas framåt kom mer 
den a lt arbeta med en större luftmängd och luftens gen om
strömningshastigh et genom rotorn behöver då ej vara lika 
hög som vid hovring. Därför erhålles vid framålflygning den 
erforderliga lyftkraften med mindre kraftförbrukning iin vid 
hovring. Aär helikoptern rör sig framåt börjar luftm ots lån
det mot flygkroppen alt öka proportionellt m ed kva draten 
på hastigheten, vilkel fordrar en däremot svarande ök ning 
av motoreffekten. Detta betyder alt när man från h ov ring 
övergår till planflykt så minskar först effeklbehovel til l ett 
minimum för att , allteftersom hastigheten blir hiigrc, [d er
igen stiga. 

-± Om vid fram å lflygning vid en viss hastighet den m olor· 
effekt, som tages ul via rotorn, är större än vad so nt er· 
fordras för hållande av höjd och hastighet, kan öve rsk ott s· 
effekten utnyttjas ant ingen för att öka hastigheten i plan· 
flykt eller för alt s liga. 

5. Om, i motsalt fall, vid framåtflygning den u U agna 1110· 
loreffekte 11 undersliger vad som erfordras, måste underskot
tet ersältas av tyng'okraften så att helikoptern sjunke r ul" 
efter en glidbana med sjunkJ1astigheten i proportion till un
derskottets storlek. 

6. Vi~~ av~ak_nad .. av. nwtoreffekt (motorstopp) ~~~Hl nw;~ 
gen~m lan_1phg mstalhung av rolorblade~s anfalls:'mkcl 1

\. 

nyttJa hellkoptern som gyroplan (autog1ro) dvs sJunk ~ u 
efter en glidbana med rotorn fritt roterande (autoro Ud iCJlll 
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FLYGMASKIN5.A. 

TYNQR( .b LUHt:N 

l i 

Fig. 18. 

Helikoptertyper. Synpunkter på rotorsystem och kraftkällor. 

Helikopter har för många blivit ett begrepp, som täcker 
alla de olika slags flygmaskiner, vilka erhålla huvuddelen 
av sin lyftkraft från en eller flera rotorer. Det kan därför 
kanske vara skäl att i korthet redovisa vilka med helikop
tern besbidade typer av rotordrivna maskiner som finnas. 
Beklagligtvis är elen svenska nomenklaturen på detta om
råde ännu ej så utvecklad att fullt adekvata svenska uttrycl<: 
för de engelska b egreppen alltid kan lämnas. 

Flygmaskinernas "släktträd" framgår av fig 18. 
Av dessa kan rol01·planen (eller rotormaskinerna), till 

vilka h elikoptern hör, indelas i sex kategorier, vilka kan 
definieras enligt följ ande: 

Ren h elikopter: En flygmaskin som erhåller sin lyft- och 
framdrivningskraft från en eller flera kraftdrivna rotor med 
vertikala axlar. 
k Gyroplan (autogiro): En flygmaskin som erhåller sin lyft
kraft .från en eller flera fritt snurrande rotorer med verti-
ala axlar. Rörelse framåt erhålles genom propeller- eller 

h~adrift i horison talplanet; ökad lyftkraft kan ibland er-
allas m ed hjälp av fasta vingar. 

1 
Kombinationshelikopter ( compound helicopter): En flyg

l1askin med kraftpåverkad(-e) rotor (-er) med vertikal(-a) 
~Xel (axlar), plus en oberoende kraftkälla för framåtdrift. 
asta vingar. Rotorn (rotorerna) bär maskinens hela vikt 
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under start och landning, men endast en del av dess ,.i 
under framåtflygning, då rotorn antingen autoroter ar el/q 
drives mekaniskt. e1· 

Konuertiplan: En flygmaskin som startar och land ar VetT 
kalt (som en helikopter), men som förändras till ett flv ap1.

1
' 

när det når marschhöjd. Vid framåtflygning utnyttj as -r~ to~~11 
(rotorerna) antingen som propeller eller stoppas vanid d~n 
(de) antingen utnyttjas som fasta vingar eller fä lles in l\ 

vingen eller kroppen. Konvertiplanet är således ett mellan1 

ting mellan ett konventionellt flygplan och en rotor maskJ,.' 
Av de två återstående arterna skiljer sig gyrodyn en fr~;; 

d.~n rena enke~rotorhelik_optern endast i så n~åtto att den 
for kompensahon av vndmomentet erforderliga vertikala 
rotorn vänts framåt och därigenom bidrager till ökad hori. 
sontalhastighet Släktträdets sista gren - cyklagyron - h8r 
i stället för rotorer en sorts "skovelhjul" och torde nii n nast 
vara att betrakta som en kuriositet. 

Detta är således dc olika huvudarter av rotordrivna ma
skinee, som finnas idag. Helikoptern kan sedan i sin tur upp
delas på ett stort antal undertyper. Den vanligaste indel
ningsgruppen är därvid antalet rotorer och det sä tt p il vilket 
rotorerna arrangerats. (fig 19) . 

Enkelrotorheliko ptern, eller fullständigt uttryck t enkel· 
lyftrotorhelikoptern, är än så länge den vanligaste fö rekom
mande typen. Dess viktigaste fördel är att den tek ni sk t sett 
är relativt enkel och kräver relativt ringa vikt: Den slörs ta 
nackdelen är att den hos mekaniskt drivna typer fo rdrar 
en anordning som kompenserar för vrideffcktcn, i regel en 
stjärtrotm·. Frånsett att denna anordning fordrar moloref
fekt har den även andra olägenheter. Eftersom stj ärtrotorn 
sitter bakom föraren och utanför dennes synfält k an rotorn 
vid manövrering nära marken om den slås mot något fii~e
mål, lätt förstöras varvid helikoptern blir manöveroduglig. 
Därtill kommer att st j ärtrotorn medför vissa risker f ii r per· 
sona! exvis vid varmkörning. 

Tvårotorhelikoptern (dvs 1ned två lyftande rotorer) f in n~s 
i ett flertal utföranden. Gemensamt för alla tv<lrotorhe!J
koptrar är att vridmomentet neutraliseras genom a tt roto
rerna vridas åt motsatt håll, något som tlock fö n1 tsä t~er 
:; amma hastighet hos båda rotorerna (vid lika r otordla
meter). . 

Tandemrotorsystem innebär att rotorerna äro pl acerade~ 
vardera änden på helikopterns kropp. Detta ger för delen 9 

··~~/ 
[n kel ro forhelikop ler Tandem roforhelikopler 

med sljärlrolor 

u o 
Tvårolorhelikopler med 

ulnggarsysfem 

Tvåro/orhelikopter med 
överlappande rolorer 

{1nlermeshing) 

Fig. 19. 

Coaxialrolorhelikopler 

Treroior 
hell kapler 
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ett stor t kabinutrymm_e och att helikoptern eJ ar så käns
lig för förskjutning av tyngdpunkten, vilket ger viss frihel 
exempelvis vid stuvning av last. Genom att hel a moloreffek
ten k an utnyttjas. för lyftning respektive framdrivning kan 
tandemrotorhelikoptern hålla högre toppfart än en motsva
rande enkelrotorhelikopter. 

Å andra sidan to rde tandemsvstemct i allmänhet fordra 
e~ något r obustare konstr uktion "och blir därför tyngre, vtu
for den ekonomiska marschfarten ligger H-igre än hos enkel
rotorhelikoptern. Förespråkarna för enkelrotorsystemet häv
dar även att tvårotorsystemet kräver ett större antal tr.ans
lnissioner, vilket dels skulle bidraga till den ökade vikten 
dels sk ulle öka underhållskostnaderna. En viss p~1visbar 
nackdel med tandemrotorsystemet torde även vara att deu 
~:~re rotorn i vissa flyglägen arbetar s a s i det turbulenta 

olvattnet" från den fränue rotorn, vilke t helt naturligt 
tinder sådana förh ållanden minskar den bakre rotorns effekt. 
e].Vt~·iggarsystem ä~ en .. annan tv.å r otorkonstruklion 1.1~r man 

1 
1ll1merat denna s1stnamnda olagenhet genom att satta ro

orerna sida vid sida på utriggare på kroppen. Detta sys icm 
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k änn er vi igen red an från den under m itten av ~30- lale t 
Focke konstru erad~ helik?pte~·n. Ko~struktionen har ej taav 
demsystei.nets re lativa okanshghct for tyngdpunktsförskJ. 11

' 
. h t . ] l l t • h "" ll t_ n1ngar, 1nen sam1na svag e er 1 zons ru z wns anscen 1· 

stabiliteten i rollp lanet är dock mycket god. c e. 
Eoax_.ialspstemet ä: ett tred je s~tt att lösa tvårotorproJJle

met. Har s1tter de tva rotorerna pa samma axel och man b, 
höver ej heller. öda ~1ågon motoreffe.kt på en vr~deffekth än~: 
m ande anordnmg; andock kan hellkopterns dnnen sionet· ; 
huvudsak hå Ilas inom samma gräns.er som en enkelrotorhe li~ 
kopter. I fråga om transmissioner har dock denna k onstruJ·_ 
tion i huvudsak samma nackdelar som övriga tvårotorsys te 1~ 

Ytterligare ett tvårotorarrangemang - "sida-vid-sida" -~ 
förtjänar att nämnas. Det kan sägas vara ett mellanting mel
lan u triggar- odh koaxialsystemen då rotorerna sitter på var 
sin axel, men så tätt tillsammans a t t de arbetar i v aran dras 
fält (intermeshing). överlappade blad har nackdelen att 
man ej kan tillgodogöra sig båda bladens lyftkraft på de 
ställen av rotordisken där överlappning sker. Detta medför 
att den effektiva bladarean ligger någonstans mellan koaxial
och utriggarsystemen. I övrigt har systemet i princip samma 
för- och nackdelar som övriga lvårotorkonstruktioner. 

Även tre- och fyrarotorkonstruktioner förekomm a. Trero
torhelikoptern förenar utriggar- och tandemsystemens för
delar utan att besitta alla deras olägenheter. En stor nad:· 
del är dock alt transmissions- och växelsystemet h os trero
torhelikoptern blivit ännu mera komplicerat, något som även 
inkräktar på karbinutrymmet En speciell egenskap hos 
denna typ är att markeffekten verkar ända upp till l\'å ro· 
tordiametrars höj d. 

Fyrarotorhelikoptern har de flesta av trerotortyp ens för
och nackdelar med skillnaden att systemet blir änn u mera 
invecklat. Systemet har dock det minsla antal rotorer, sorn 
garanterar att haveri på en rotor ej behöver föror saka f ull· 
ständig förlust av lyftkraft och stabilitet. 

Att alla de här nämnda rotorsystemen idag för ekonuna 
antingen i serieproduktion eller på försöks- eller projekt· 
stadiet synes tala för att man ännu ej kommit fram till en 
konstruktion, som för alla ändamål är klart överlägsen alla 
andra. 

Antalet rotorer och deras placering m~'lste helt n alnrM 1 

influeras av de överväganden, som måste göras när frM:
1 

är om elen effektivaste utformningen av en helikop ter, 3 '. 

Disponibel last 
Totalvikt 

0.4 

o. o 

2. 

Effekt • 2500 hk 

Diskbel a s tn ing. J,J 

Spetsha st • 550 '-Y••k. 

Antal rotorer 

Fig. 20. 
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sed~ för ett visst huvudändamål. Slulligt avgörande i ett 
clyhkt f a ll kan fällas först på basis av jämförelser mellan 
k~nstruktionerna på ett relativt avancerat stadium. Nedan
staende kurva (fig 20) visar schemaliserat en kons truktions 
verkningsgrad som en funkt ion av antalet rotorer om 1nan 
lUed v k · l r·· t o f .. l oll d lastförm å g~ er "mngrac ors ar or 1a an et ----.---' Oavsett 
de .. , . . . ... .. . to ~~lvllzt .. 
1

. forenklmgar som vant forutsattnmg for kurvans berak-

fl~ng, påvisar den klart, att ett ökat antal rotorer absolut ei or · · · • 
V" sa:nrar en helikopters verkningsgrad trots att det nöcl-
andrgg·· t d . , t . . . axl or ex ra anor n1ngar sasom u nggare, transmissiOns-

ar och kontrollorgan. 
iin.De ~är framf~.rda synpunkte.rna p å helikoplr~r med m er 

tva r otorer aro huvudsakligen grundade pa teoretiska 
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Fcrarkabin L33tut: ,ym:n c 

Fig. 21. 

beräkningar. Det oj~1mförligt stör sta antalet helikop tc r lvp ~r 

som idag finnas i seriepl'Oduktion, och som pröva ts i p~ral;. 

lisk t tjän st, ä r o enkel- eller tandemrotork onstruldioncr. 
Eftersom det inom kort är fråga om anskaffning av h ( likopt. 
rar för marinens räkning och de därvid närmas t ak tuella 
typerna torde utgöras av en enkel- och en tandemrotortyp, 
skall respektive typs för- och nackdelar något närmare he· 

röras. (Två typexempel, benämnda E resp D, kom mer i det 
fö lj ande att granskas.) 

Enkelrotorhelikopter med ~tjiirtrolor (Typ E) (fi g 21 ) . 

(C :a 70 'lo av alla de hel ikopterkonstruktione-r som genom· 
gått flygvärdighetsprov äro av denna typ). 

Fördelar: 

1. Mindre molståndsvtor och därför en i förh.ålhm de till 
bränsleförbrukningen h~igre ekonomisk fart. (För t~· p (~ ) 
är ekon. marschfart 10 knop högre än för (D). Brän slefor· 
brukningen är samtidigt, med motsvarande last, c :a GO M 
lägre per timme). 

2. Stighastigheten under flygning framåt är h ögre, u1:~1 

till 2000 m (E = c:a 400 m j min, jämfört med D= c.•l 

300 m j min). 

3. En lyftande rotor ger sannolikt lägre översynskostnW 
der vid i övrigt lika egenskaper. 
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\' ackdelar : 

' 1. Speciell a åtgä~·der (ex stjär trotor) för att kompensera 
förhuv_u droto~ns vndmoment. Detta kräver mo toreffekt (c:a 

10 % vid hovrm~). . 
z. Stor rotorellameter (rotorchsken hos enkelrotorhelikop

ter = summan av de ~åda hos .. tv~.ro torhelikopt.er). P g a 
de stora lyftkrafterna fordras darfor servoslynung i stora 
]!elikoptrar . 

3. Variatione •· i effekt till lyftrotorn ger varierande vrid
nwment och kräver som kompensation sidoroderutslag dvs 
ändringar av stjärtrotoms stigvinkeL Detta m edför att h eli
koptern få r dålig kursstabilitet vid hovring och långsam 
f]vgning, när stor effek t fordras. 

·4. Begränsat tyngdpunktsområde. Detta medför att stuv
ning av last m ås te sk e med omsorg, så att ej tyngdpunkte11 
kommer utanför tillåtna gränser. Medför även att kabinut
rymmet h livi t begränsa t i Hi ngdled. 

5. H.elativt då lig:1 bogseringsegenskaper, främst beroende 
på dålig kursstabilitet och sämre manövreringsegenskaper 
på låg höjd . 

(Utö,ver ovan angivna allmänna egensiwper hos enkelro
torhelikoptern k an tilläggas att en ev placering av motorn 
i nosen begränsar möjligheterna till lämplig placering av 
radarstation: Nosmontering av motorn medför vid hovring 
?ch långsam flygning även risker för alt koloxid kanuner in 
I kabinen. Placering av bränsletankar under kabinen (hero
ende på det begränsade tyngdpunktsområ det) är ur flygsä
kerhetssynpunkt mindre lyckligt; då risk förefinnes att de 
krossas vid genomsjunkning i samband med landning). 

Tanddemrotorheliko p ter (Typ D) (f i g 22). 

Fördelar : 

l, l. He~a elen tillgängliga e!fekten . kan ulnyttj a~ för att 
skfta h elikoptern ... Detla I~edfor ~·elahvt. go~.a hovrmgsegen-
3() ap er . .. C Branslef?rbrul~.nmgen vid hovrmg ar hos typ E c: a 
dä kg sto~re perjtm~m e a~. ho.~ typ D, trots. ~-~t tomvik ten, och 

~'Ined aven flygvik ten, ar Jagre hos den forra typen). 

10 ~· :Högre ma~imifm.·.t. Ber?r p å tanclemhe~ilwpterHs 
<tttndre r otorer, .. vilket g?r att hogre varv tal ~t~I~ hal~as utan 

blads tall (overstegrmg) resp kompressibilite tsfenomen 
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~()rar
k ab in 

Fig. 22. 

uppträda. (F örh 8llandet spelar i dagsläge t mindre r o l! , men 
kan vara av betydelse när turbinmotorer införas). 

3. Bätlre stigförmåga vid vertikal s tigning och kortare 
landningssträck a. 

(Skillnaden i rullsträcka mellan typ E och typ D v id land. 
ning utan motorpådrag är c:a 30m till typ D förm ån. Räknas 
sträckan från passerandet över ett15m högt hind er i inflyg
ningsriktningen är motsvarande värde c:a 100 m) . 

4. Stör re tillåtet utrymme för tyngdpunkten ger större 
frihet vid lastning. 

5. Förarhytlent-> placering i sanuna plan som p assagerar
O as t-) u tr·ymmet u n derlättar kom m unika t i on. 

6. Rörliga delar, som kräver ofta å terkommande besikt
ningar, ät· fördelade och sannolikt lättare å tkomliga ~m i en 
kompakt byggcl enkelrotorkonstruktion. 

N ackdela r: 

l. Tyngre och robustare konstruktion, beroende p~~ att 
kroppen skall bära upp två lyftande rotorer 1ned överfö nngs· 
anordningar. (ökar dock samtidigt fältmässigheten .) 

2. Lägre ekonomisk marschfart (jfr enkelrotorhelikOP' 
tems fördelar). 

3. Rotorerna måste vara synkroniserade och förb i 1!del}~1:. 
mellan den1 får ej brytas. Brottsäkring för ev skärnmg j·. 
därför ej finnas. (Intet fall av skärning hos seriebyggda ]le 

1 

koptrar är dock bekant). 
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J. T~å l!'f_tan_de ~·.?tor_er ger sannolikt högre översynskost
flder v1d 1 ovngt Jamforbara egenskaper. 

11 
Därutöver kan tilhiggas att större kabin sannolikt under

ii ti ar ~enare ev aktu~ll n10difi eri1!g ~ör turbindrift. __ Moiori~l 
\aUatwn akte~·ut mmska1:. kolo~IClnsken. Fle~·a darrar hll 
5 nsagerarekabmen underlattar 1- och urlastnmg av trupp. 
~föjlighe terna att pansarskydda vitala delar är större hos 
tyP D an typ E. 
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Synpunkler på kraj'tlcällor och drivmetoder. 

En uppdelning av helikopterkonstruktionerna efter det .. 
på vilket rotorerna drives kan ske i två huvudgrupper: satt 

a) rotoraxeln drives av motorn via en växel (navdrift) 
och 

b) drivkraften appliceras nära eller i rotorspetsarnu 
(spetsdrift). 

Ehuru något oegentligt, kunna de tv å systemen :wen Le. 
nämnas mekanisk respektive jetdrift. 

Mekanisk drift är det system som tillämpas på dc flestu 
hclikopterkonslruktioner, som idag äro i bruk. Denna gnq1]1 
torde i framticlen komma att innefatta helikoptrar lllcd lllo. 
torenheter av antingen kolvmotor- eller gasturbintyp. vilka 
driva rotorn via en transmission, som innefattar de van li.ou 
elementen: red uktionsväxel, startkoppling och fri hjul. Ett 
annat driftalternativ av denna typ är drivkällor av fri tur. 
bintyp, varvid axeleffekten erhålles i en oberoende t urbin, 
vilken dr i v er rotorn eventuellt utan en mellanliggande start. 
koppling. 

Användn ingen av gasturbiner p å helikoptrar kommer all 
medföra följande j'ördelar: 

a) To tala vikten av en gasturbininstallation i enheter med 
en effekt av minst 1000 hk ligger under halva värdet av en 
motsvarand e kolvmotorinstallation. 

h) Torsionsvibrationer i transmissionssystemet, h iirröran· 
dc från motorimpulserna, försvinna nästan fullständig t. 

c) En högre maximal effekt kan tagas ut under längre ti d. 

d) Ett brandsäkrare och billigare b ränsle kan anvä ndas. 

Dc nackdelar som sammanhänga med gasturbindrift a-.' 
helikoptrar kan sammanfattas som följer: 

a) Bränsleförbrukningen, 1som tidigare varit dubbelt .s:~ 
stor för gasturbiner som för kolvmotorer har numera fo~ 
bättrats men gasturbinen förbrukar fortfarande 30-50 ;c 

mer bränsle ät~ motsvarande kolvmotor. 
h) Den erforderliga luftgenomströmningen f ororar S~01~

1 

avloppsrör, vilket medför svårigheter vid turbinanhiggnJJln 
ens utformning. 

c) Prestandanedgången 
allvarlig och oundviklig. 

. iir 
vid höga ytterlufttempcrat nrel ·u. 
Följaktligen måste en gnsturbi 
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Jll skall ersätta en kolvmotor, ha högre maximieffekt undel' 
51~rmala a tm<?~färisk.~ för~ålland~1~. . o 
1 1 transporltJanst staller sJg turbmmslallahonen nagot mern 
j{onomisk än motsvarande kolvmotor när det är fråga om 
~0rtare sträckor. Vid länogre d~stm~ser stiger kostnadema 
nycket snabbt om man haller sig v1d en marschfart av c:a 
~00 kn op. Om man å andra sidan kan utnyttja turbinen::. 
högre marscheffekt till att öka marschfarten, kan elen till
sa1i1mans med vissa andra förbättringar på maskinerna, t ex 
vtterligar c slrömlinjeutformning, göra att turbinen blir mera 
ekonomisk även vid längre färds.träckor. 

Ehur u d et i dagsläget för de flesta ändamål synes vara 
likgiltigt vilken drivkälla - turhin eller kolvmotor - man 
välj er , tyder alla tecken på att turbinen inom en nära fram
tid blir den vanligaste drivmetoden för helikoptrar. 

Jetdrij't. 

Det andra systemet att driva en rotor är med drivkraften 
applicerad i rotorspetsarna (jetdrift). Därigenont ernås den 
stora fördelen att vrideffekten elimineras, vilket framför allt 
på enrotorhelikoptrar är av störs ta värde. 

De olika formerna av jetdrift: tryckjet, ramjet, pulsjet och 
raketdr ift skall i korthe t beröras. 

Tryckjet (pressure-jet) kan erhållas genom att man från 
en m otordriven luftkompressor leder komprimerad luft ge
nom rotornav-et ut till bladspetsarna. Där blandas luften med 
bränsle och antändes, varigenom den för bladets vridning 
erforderliga kraften erhålles. P g a sin relativt ringa vikt 
torde turbinen vara den lämpligaste drivkällan för kom
pressorn. 

övriga tre system för spetsdrift skiljer sig från elen första 
däri a tt själva motorenheten anbringats i rotorspetsarna. 

Ramjetmotorn (som man känner igen från andra världs
krigets Vl) torde knappast lämpa sig för annat än minsta 
sortens helikoptrar. Ramj elmotorn har inga rörliga delar, 
~en är relativt billig samt lätt och enkel i konstruktionen. 
orn bränsle kan användas vilken brännbar vätska som helst, 

~len bränsleförbrukningen som är mindre än raketmotorns 
ar dock större än varje annan här behandlad drivkällas. 
llamj etmotorn fordrar dessutom s.yre ur luften för att fun
gera. Därtill kommer att den måste startas genom speciella 
~~Ordningar eftersom fart genom luften är en förutsättning 
or dess funktion. 

20 
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Puls jetmotorn är på l i llig, har låga underhållskos l nade .. 
och är relativt billig att framställa. I olik?.et med ran 1jel~ 
motorn behövs här ingen yttre påverkan for att den skal] 
starta. 

Bland pulsjetmotorns nackdelar märkes: Den arbet ar· . 
'm!scr vilket förorsakar bladvibration; den har relativt ho,; 
hränsleålgång; den kan ej startas när den är i rörelse oci~ 
i:ir synnerligen bullersam. 

Raketmotorn har stora fördelar. Den är myckcl hitt och 
av ringa storlek. Den har inga rörliga dela~: och f<_J nl,·t:r eJ 
svre ur atmosfären. Därtill kommer att den ar rclahvt !H lli!' 
)J ackdelarna är att den fordrar speciellt bränsle, vilket de';~ 
förbränner svnnerligen snabbt. P g a rlen snabba briinsle
förbrukningeil är raketmotorer lmapJ1ast lämpade fö r an dn1 

än smtt helikoptrar med mycket korl aktionstid. Hos stiirre 
mekaniskt drivna helikoptrar kan den dock komma alt lit
nyttias för att höja starteffelden. 
·E1~ ungefärlig uppfattning av de olika drivkällornus in. 

börrles ställning kan man få om man tänker sig de m an
vända för att fÖrse ett helikopterrotorsystem meci en effekt 
av 1000 1hkr under en tvåtimmars flygning. He~mllatet fnnn. 
o-år av nedanstående tabell, varav man även kan drag :1 visset 
~lntsatser om deras framtida 1nöjlig~1eter på hcli kopler
nwrknadcn. 

'Moton·ikt l Vikt av erfonleligt l 'l'otalvikt Drivkälla 
kg bränsle (2 t l kg (mot or+briin slc) kg 

'l'urbin 225 G30 855 

l Kolvmotor 450 520 970 l 'l' ryckjet 200 14"10 1G40 
Pulsjet ]50 2000 2150 
Harnjct 125 6300 G425 
Haket 45 18000 180-15 --

d l l 'l d . l "ll ft"1111 -Aktionstiden vid hovring me (c o 1 \.a n v ca orna L -~~ 
o-år av nedanstående kurva. (fig 23). Kurvan visar ny lll,, 
last i förhållande till aktionstidei1 för en helikopter m ed en 
totalvikt av 2250 kg. 
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Fig. 23. 

l'fuecklingstendenser och j'nrmliclspcrspeldiu. 

Det torde v;lra flt faktorer i mänsklighetens historia som 
haft ett så djupgående inflytande på his loriens förlopp och 
lllanniskornas sammanlevnad, som färdmedlens utveckling. 
D.enna u tveckling har under tn·hundradenas lopp gått i stän-
dJgt ökad takt och aldrig har väl den enskilda människan 
lllera påiagligt ~in idag kunnat märka trafikmedlens bety
delse. ö kade hastigheter har varit det må1 man :-tädse sträval 
lllot i elen vällov'iiga avsikten att förkorta trnnsport- oclt 
restider och därmed öka möjligheterna till kontakt och vani
li tbyte mellan folken - men även möjligheterna till snabba 
~:hödeläggandc avgöranden under krig. Blixtkrigets realitet 

t aven den en fruk t av framstegen på transportområdct. 
l D.nder den första hälften av detta århundrade Jmr vi Htl 
\levlttna hur människan gjort sig till herre även i luften oclt 

8~0dey d en tid som förflutit sedan bröderna vVright gjord ~ 
n fo rs ta flygning har den aeronautiska utvecklingen undcT 
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p_åverkan av tvenne världskrig fortgått med accelere ra d 1 
hghet. Ett par av de senaste länkarna i flygplanet s u tv las. 
lingskedj a är reamotorn och l j ud va liens övervinnande eel;. 
idag brottas flygteknikerna med dc svårigheter som v är Och 
vallens hen'lästr!lnde medför. 

111
e-

Denna flygplanets utveckling mot ständigt ökade f a .1 
har emellertid begränsat dess användbarhet på m ånaa 

1 
er· 

o d l . t d ·- b .. . k :-,c 
0111 

ra en oc 1 JUS · essa e~ransr~~ngar ommer av all! alt dönl-
att ge rotorplanen en fran~tradande plats bland fr amtidena 
luftfarkoster. Flygplanens okade marschfarter har i alhnä s 
het vunnits på bekostnad av deras möjligheter att flyga lånn
s?mt .. och då samtid~gt flygpl an_ens .. s t~~·lek och tyngd suce~: 
siVt okar, har man Idag kommit darhan att det vid ett 111 • 
dernt flygfält kräves rullbanor av 3000-3500 m längd. Fä~! 
av denna storleksordning kräver enorma arealer och de 
kunna svårligen läggas alldeles invid de befolkningscen tra 
de avses betjäna. Tidsförlusten f6r trafikanterna vid trans. 
porter från städerna och ut till flyghamnarna och vänte tiden 
därstädes tenderar därigenom att bli större. Anläggningskost
naderna för dessa storflygplatser blir dessutom av en stor
leksordning att de flesta länder knappast kan hålla sig med 
fler än en eller två . För ett rotorplan - enkannerligen en 
helikopter - är den erforderliga flygplatsarean jäm fö relse
vis bagatellartad och anläggningskostnaden likaså. En upp
fattning av de respektive utrymmes- och lokaliseringskr aven 
flygplan - helikopter får man av nedanstående biid (fi g 2-l). 

Mycket tyder alltså på att utvecklingen pekar m ot att dc 
inler- och transkontinentala passagerar- och godstransporter
na konuneratt ske med överljudssnabba reaflygplan som går 
i trafik mellan ett fåtal storflygplatser i olika länder medan 
den övriga trafiken ombesörjes av en eller annan fo rm av 
rotorplan. 

Kommer då den speciella utformning av Totarplan et so!ll 
helikoptern utgör att kunna hävda sig i konkurrensen ? Många 
har uppfattningen att den aldrig kan bli ekonomiskt lönande 
- den är för långsam och dess kapacitet för liten. Den tU 
en rlagslända som lcommer att fö.rsvinna när man tagit 

1 

bruk de vertikalt startande och landande reaplan solll redan 
finnes i prototyp. 

Mera realistiskt förefaller dock den åsiktsriktn ing y ara 
som hävdar att helikoptern just håller på att tr ampa ut 
b 

. ] ·~ 

arnskorna och att elen dagen snart är inne då ~d e tekni5 
' ' 

svagheterna äro övervunn~, då kilometerpriset p er traJ1S' 
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F ig. 24. 

porterad passager~re närmar sig det konventionella flyg
planets och att h elikopterns företräden först då kanuner att 
:lp~skatta s ~ ill full~?, . Utkast t ill framtidens trafikhel.ikoptrar 
tng~ redan 1 h anrlboekerna och omfatta såväl stora bekväma 
r~f1kplan för 50-talet passagerar e som små lätta och billiga 

Jlr~at~.elikoptra~ för vard agsbruk. (fig 25). L 

då et a~ sannol_Ik~ att man ~nart kanunit till den tidpunkt 
If _en_ d1fferenbenng av hellkoptertyperna blir nödvändig. 
&t~·t:nhll ~ h ar h:Iik opterkonstruk tionen huvudsakligen fran;
eka lts f?r att h llgoclose militära krav och genomförts med 
te onom1sk t stöd från de intresserade staternas försvarsmak
ig; · Skall elen kommersiella helikopterverksamheten komma 
h~~g p å allvar_ måste konstruktionerna anpassas helt och 
ltt et efter traf ikens krav där bl a högre hastigheter större 

ryl11men och ökad säkerhet kommer att krävas. 'Det är 
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Fig. 25. Av Bell p r oj2kterad transporthelikopter för 20-50 paEwgerarc. 
Kroppen utformad som en vinge för att avlasta rotorern fl 

vid framåtflygning. 

Fig. 26. Hiller Sky Bus. Projekterad jetdriven transporthelikoPter 
för 40- 50 passagerare . 

F ig. 27 . Konvcrtiplan vid en framtida flygplats. 

troligt att ntvecklingen inom trafikflyget kommer alt gå mot 
konvertiplan och kombinationshelikoptrar (fig 27) eftersom 
den rena helikoptern knappast kommer att kunna drivas 
upp i h astigheler högre än 300-350 kmjtim. Högre farter 
innebär nämligen att rotorbladen under framåtflygning 
måste passera ljudvallen två gånger för varje varv, något 
som kanuner att medföra nära nog oöverstigliga problem. 

Varken kombinahonshelikoplern, konvertiplanct eller 
VTO-flygplanet kan emellertid av allt att döma inom över
skådlig framtid mäta sig i prestandahänseende med helikop
tern när det gäller kontrollerad stillastående flygning. Som 
detta p å det militära och ett flertal andra verksamhetsomr~1-
den är en faktor som mer än väl uppväger den reltativt h1ga 
farten, kan man förutse en fortsatt expansion på helikopter
området. N å g on övre gräns för storleken på framtidens heli
koptrar räknar experterna ej med, teoretiskt sett kan en 
helikopter vara hur stor som helst. Även om mycket_ tyder 
På att turbinen kommer att bli den vanligaste drivkällan för 
framtiden s h elikoptrar är det således ej otänkbart att nästa 
genera tion får göra bekantskap med atomdrivna helikoptrar 
av jätteformat. 

Helikoptern - denna nykomling bland transp orlmedlen 
...._ kommer av allt a tt döma ej att ha nl!indre betydelse för 
hlänskligheten än vad dess slä.kting flygplanet ha~ haft och 
.. ar. Tvärtom tyder mycket på att helikoptern tack vare 
81na speciella egenskaper i avsevärd grad kommer att bli 
e11 mänsklighetens tjänare och e tt verktyg i humanitetens 
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tjänst såväl io fred som. krig. Un~_sätti~ing av ~~ ödstä l!c' ~ 
transport av sarade och sJuka, eldslackmng, kartlaggnina 1

"• 

områden som. utsatts för radioaktiv beläggning, al lt ä r5 .a:, 
hetsuppgifter som. snabbast utföres av helikoptern och 0~~ · 
endast kan utföras av den. u 

I klar insikt om helikopterns militära värde slå vi id· 
i den svenska marinen inför uppgiften att börja uppby;

1
g 

naden av ett första helikopterförband. Vi ha att välja '!,~
för våra första helikoptrar, att anlägga bas för fö rl;and~~l 
utbilda personal, välja vapen och utrustning, och utfo r111 '' 

taktik för förbandets verksamhet inom marinens r am. Ar~ 
hetsuppgifterna äro många och omfattande, men det Ii gge, 
något av ett pionjärarbetes lockelse i dem. c c 

1 
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Konservatism eller reformanda 

Föredrag av Chefen för marinen, Viceamiral 
STIG H:son ERICSON, inför Kungl. Sjöl•rigs
skolans kadetter den 25 mars 1957. 

oen svenska marinens handling:;program. 

Försvarsmakten beskylls ibland för konservatism och stel
benth et. Det hindrar inte att man också p ekar på för många 
ändr.ingar, onwrganisationer och materielexperiment De er
inringar, som riktar sig mot förment konservatism, mot obe
nägenhet att lämna väl inkörda spår, gör sig emellertid mest 
påminta. Detta är inte särskilt typiskt för våra förhållanden . 
Det förekommer överall t, särskilt i tider av stark teknisk u t
veckling. Sinnena har upprörts. m ånga gånger förr: när 
musköten avlöste pilbågen, vid övergången från segel till 
ånga, när störtbombaren blandade sig i sjökrige.t. En positiv 
kritik, grundad på gott omdöme och kunskaper, befruktar 
utvecklingen. Subjektiva påståenden och förmodanden, fär
gade av önsketänkande,, grumlar sikten och fördröjer ut
vecklingen. 

För fademannen gäller det att ständigt rannsaka sina gär
ningar och framtidsplaner. Präglas de av tillräcklig fram
synthet och reform anda, satsar j ag för mycket på optimis
tiska löften eller är j ag alltför försiktig och misstrogen, allt
för konservativ? Detta är en stående frågeställning. 

Av denna anledning har det synts mig angeläget alt först 
göra en återblick på hur vår marin följt utveckligen efter 
det andra världskriget. J ag inskränker mig till att hämta 
några typiska exempel ur det preliminära bokslutet för en 
Period, som. nu undan för undan glider in i e,n ny, präglad 
av atomenergi och robotar, överljudsfarter och automation, 
avancerad undervattensteknik och. elektronik m m. 

De.!: som hittills åstadkommits måste vi betrakta mot balc
~Unden av att man idag accepterar vår radar- och stridsled
llingsorgansiation, vår omfattande elektroniska eldlednings-
Illate · l .. t· · o I· k n e , zonror, Inagne Ininor In n1 sasmn natur 1ga om-
~onente,r i utrustningen. För inte stort mer än tio år sedan 

8
.?r allt detta okända begrepp för oss. Vi betraktar på samma 
att våra utomordentliga övningsanläggningar iland, anfalls-
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banor, stridsledningsskolor och andra träningsapp e~t n te. 
som ?umh~irl~ga delar av det ny<t utbilc~ningssyste me t. 1 _\'l
har hllk~_mnut eftc\ det andra ~'ar!dskng~l. Det_ h ;1 1• lttf l~t 
mats, provats och mplaccra(s 1 var mann unue r ll ty . 1~ 1 -
kort tid. ·c 'q 

Det iir inte meningen att jag här skall uppamm a (·Il st:
1
· 

' "] l . .. b " l l ' l ,, . o ' 111 
Iung av IUtTa-vat -vi-ar- ra -n1cn a 1 el. 1 Inasl c Lt !n · 

l~d~s av cH vi~st mått självkrili_~c Bcprän~nil:.~cn av till ~ä~~~ 
liga resurser ar dessutom alltfor palagbg for atl \i sku·l 
hemfalla till överdrivna glädjcu lLroH. Jag vill vis a att vi 

1
:: 

värda förtroende, när vi med all den sakkunskap ~.( ;n st~'. 
till huds framlägger våra planc.r för framtiden. Inom dc t/ 
stora områ dena 1) vapen och i.ekniska hjälpmedel, 2) per~ 
sona l och utbildning :.-;amt 3) fartyg skall jag heröra ul veck. 
lingen efter det andra världskrigets slut och hur jag ser pi\ 
den närmaste framtiden. 

Vapen och hjälpmedel. 

Hobot. 

Redan i juni 19-J.J., nar mvas10nen i Normand ie sai ics 
igång, gjorde marinförvaltningen sin försla fram slii ll ning 
om m edel för försök m ed ":;tyrhor luj"tiorpecl", avsedd all 

skjulas från fartyg. Det dröjde inte länge innan p rojektc
ringen kom igfmg i samverkan med Statcns uppfinnarn~i muci, 
ASEA, SAAB, STAL och andra svenska industrier. T vt1 [H 

~: enare. sköls den försla försökstorpeden och sedan dess ha r 
8rLelct pilgått i sli:indigt vidgad omfattning. Nalmlig t nog 
måste projekteringen ganska snarl samordnas inom hel n för
svaret, vilket också skedde höslen 19!5, se,dan armc·fii n·ait
ningen gjort en del frislående försök. övcrbefälhavar~n til!; 
satte en "Cen tral Ledning för H.obotprojeklilfrågorna (CLR ) · 
och så småningom skapades en fastare organisation, dii r f lyg· 
förvallningen har en geomen~am ledande uppgift:_ le 

l\ian har sedan dess gatt vula re och hyser nu valgrnn0 a~ ._ 
förhoppningar om alt nå alll bättre konstruktioner. s.:'(~l'lg 
helsgraden vid robolulvec.klingen illustreras kanske bast a~ 
de aktuella Lrittiska åtgärderna att söka nära kontak t JllC 

USA :s krigsmakt för att fä del av de amerikanska rö nen: 
Självfallet befinner vi oss milsvitt efter U. S. N., me n ,-~ 

!ir lå_ngt ifrån o~umniga på områ<.~et. Långrotningen ho ttn r:~ 
mte. 1 konservahsm eller andefattighet Det gäller ett uto il 
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-dentligt komplicerat problem. Låt oss höra vad amerikans
<:1 111arinens främste expert, amiral Siclcs, hade att säga s:-1 
l~;1 t som i januari i å r ("Signal": Gnid cd Missiles, The. X c w 

fa J11 ilY of \:Tcapons) :_ .. ... . o 

••Man begick clt nnsstag, n ar man for flera ar sedan be
traktade ma1:k~obotar som en ntveckling av (~et Lunga artil
]1\riet o~h lt!flforsvarsrobotar -~om en utvccklmg ~-v lv~_art~l
]eriet. I-<..t~. ~adant betra_ktelscsalt har endast medfort f~rvlr
·ing belraffande dc ohka vapengrenarnas ansvarsomraden. 
Robotsystem är i verkligheten nya vapensyslem som kan och 
kommer att lösa uppgifter hell och håll e l bortom möj tighe
terna för de konventionella vapnen. Dc kommer till alt börja 
]11ed alt komplettera dem och slutligen i vissa fall alt er
sätta dem. 

Jag har ingen svsghct för dc robotenlusiastcr, som. förkla
rar att den dagen i.ir mycket nåra föreslåe nde, när robotar 
kommer att hänvisa de bemannade flygplanen till det dunkla 
förgångna. En del uppgifter kommer att övertas av robolar
na inom inte alltför avlägsen framtid. När det gäller andra 
komm e r det alt dröja betydligt längre och för vissa kanske 
den tiden aldrig kommer." 

Han tror alt luftförsvarsroboten blir den första , som k<m 
ersätta ett äldre försvarsvapen, nämligen jaktplanett m ed 
kort aktionstid. "Men de mftstc först visa alt de är tillför
litliga och skapa födroende innan de som är ansvariga föc· 
försvaret av vår nation och vttra sjöslyrkor är berättigade 
att helt gå in för robotar för denna uppgift," säger han. 
Först i början av GO-talet beräknas C. S. N. ha "dussintals" 
fartyg u t rustade med s~\ dana robotar. 

Amiral Sides ullalar även alt robotar (surface-surfacc) är 
i bruk fd'm ubåtar, kryssare och hangarfartyg, men tillägger, 
att vikliga förbättringar ifråga om porte och Lräffs~ikcrhe t 
väntas av kommand e versioner. Man är alltså långt ifd\n 
nöjd m ed hittills uppnådda resultat. 

,Han antyder avslutningsvis ånyo, att det är först n~ir man 
P.a ett övertygande sätt demonstrerat att dc nya vapnen verk
hgen kan göra vad man hoppats av dem, som "vissa andra 
Vapensystem'' kan utmönstras. Han varnar för splittring av 
~~e tekt{iska resurserna på robotar med sådana uppgifter, som 
' an lösas e.ffcktivare av andra stridsmedel. 

Dessa uttalanden är gjorda av en bland världens främsta 
tobotexperter. Man kan inte begära att vi skall kunna i>iicka 
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in i framtiden bättre och säkrare än amerikanarn a :vr 
d 'd .. d . R f . ' en , an ra SI an ar et mte. nagra antomk?nstruk_Lioncr vi .i~ n 

efter. Har svenska tekmker och svensk mdustn kunnat å 1gUt· 

komma världsbe,römda automatkanoner och mvcket .1 s acJ_ 
lär det oväl inte vara .om~jlig~ at~ vi hävc~ar oss~ även ]<) ~n1~1 t, 
botomradet. Det behovs msp1ratwn, kapital och sa ma rb .~ 
vilja. Att vägen är lång och svårnavigerad är mer än ll )) ))et~-
1 · t \T· f o 't d ' t· · t· l l en. )ar ... 1 . ar In e . ra .. nagra op nn.~s Is {a s ut~atser om snar . 
ornvalvmngar. Mm ove.rtygelse ar emellertid, att robot u 
kommer att spela en allt större roll i framtidens vap e: 1 a/1 ~ 
nal, och min förhoppning är att vi skall kunn a infö rli~: 
effektiva robotar i större omfattning bland våra marina 
stridskrafter i mitten av 1960-talet. a 

De,t är förutsatt att robot skall ingå i beväpningen på ja
gama av typ Halland. När ritningarna till dessa far tyg fast 
ställdes våren 1950 f ann s in stalla tio n en med. J ag vi Il på slit 
att detta var förutseende. I år tas anordningen i bruk av för
söksversioner. Ä ven för framtida fartygstyper räkn ar 'i med 
robotar, i första hand luftvärnsrobotar. Jag åte rkomll1e t· till 
detta i samband med våra planer för de närmaste ;) rens 
fartygsbyggen. 

Radar. 

I denna exemplifiering kan jag inte neka mig att peka pt1 
utvecklingen av radartelmiken, nu lika nödvändig som k ano
nen, roboten eller torpeden. Den allmänna uppfatt ningen 
lycks vara, att dessa hjälpmedel inrymdes bland de allie ra
des "hemliga vapen", som avslöja des först under värld skri
gets slutskede. Helt främmande för problemet stod vi emel
lertid inte i vårt kringrända och isolerade land. Trots al'
sankad av de krigförandes enorma resurser och ständig t på
gående team-\vork installerades den första funger an de ra
darn med sin tunga skärm. på pansarskeppet Drottn ing Yic
torias stridsmärs vid årsskiftet 1942/ 43. Samtidigt lyckades 
de svenska telmikerna att lösa frågan 0111 igenkänning J11C0 

hjälp av radar. 
Självfallet var det ingalunda ett litet tuppfjät mell an dett.a 

"hemsnickeri" och vår nuvarande perfekta, ytterst komp!J
cerade utrustning. Dit hade vi svårligen konunit av en egen 
kraft. Huvudsaken var emellertid att vi då tog initiativ, sa tte 
in våra vetenskapliga resurser och såg framåt. Härigcnonl 
kunde vi också snabbt tillgodogöra oss de krigföran des er-
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·enheter efter fredsslutet. Vi vilade sannerligen inte på 
fa ' ei1· Redan tv å m ånader efte.r krigets slut befann sig en 
ll:fegation ~1tomlands för ~·a(~.arstudier och snabb~ inköp. 
d'tan tidsspillan och med msa~tande aov alla tekmsl~a ~ch 
\ onomiska resurser ~yggde v~ upp var raodat~or~amsatwn 
e
11
ed alla dess. orak~1ebga matenelprob~em p a nagol som ] ag 

~ 1 w.n tvekan vtl.l bet~~kna sm.~l rekordhd. . . . 
Vi drog oss mte, for att gora de mest radikala mgrepp 1 

organisation, anskaffningsplaner och konstruktim~~r. De nya 

1 ·vssarnas bryggor revs ner och byggdes om for att helt 
~~tnna anpassas. etter radarns och stridsledningen~ Iu:av. Vi 

1
åste komma 1hag att det modetTia begreppet stndsled

::ing" var praktisk t taget okänt för oss vid tiden för väricis
krigets slut. 

Jag vill påslå a tt ingen flotta utanför stormaktsln:et_sen 
anpassade sig så snabbt som den svenska :rter de bntbsk
amerikansk a erfarenheterna p å detta omrade. 

Vår taktik tili sjöss liksom skjutregler och mycket annat 
måste omarbe tas fr[tn grunden i samma ögonblick som eld
ledningsradarn gav oss möjligheter att beskjuta alla slags 
mål, p å ytan eller i luften, oberoende av sikt, i mör~~er och 
dimma lika väl som under dager. Detta har genomforts un
der tiden sedan 1950. 

Målet är nu att fortsätta utvecklingsarbetet, särskilt ifråga 
om de områden, som berör samverkan m ed flygstridskraf
terna, roboteldledningen och ubåts j akten. Mycket stora ar
betsuppgifter ligger framför oss och vi är i hög grad bero
ende av industrins förmåga och kapacitet. Vi har också storY 
behov av att hålla kontakt med utvecklingen utomlands ge
nom studieresor och goda förbindelser. Vi kommer förvisso 
inte att sakna utomordentligt intressanta uppgifter. 

Artilleri. 

Inom artilleriet har utvecklingen gått vidare mot ökad eld-
hastighet bl a crenom helautomatik, vilket medfört minsk-

. ' :s 
n.lllg av kalibrarna. Det gäller både flottan och kustartille-
l'let. Tack vare bl a Bofors goda konstruktioner och induslri
e~Ia skicklighet håller jag inte för otroligt att vi väl hävdar 
Var plats i världselitens tätgrupp. 

Dtvecklingen står inte. stilla, nya konstruktioner diskute
t·as, tas fram i ritsalarna och är föremål för provtillverk-
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ning. -~ör ':_ur mari n ser .i_ag f n inga framlidsbehov av f 
:):gspJaser over 1~ cm kah_ber, men väl av mm· tekni ~;ln ft~~~
tandade svsle1n an den1 v1 nu har De nya 57 mn1 ·1]· .1 

1
' 1• -- . (_ '- ~ n . 

ser jag bli av stort värde. Mellan dessa kalibrar li gger l· dn, 
· 'l l · l ~ - · ·· 1 J • • ' lls t an1 ene s 1,? cm PJ~ser a~ 1110( ern (Onostruktion, s0 11 1 Ii· 

en del kan tankas bh ersarta med korthallsrobolar. Det }l 
bi_nnn in t~ 1~1öjl i~t aU u~tala, om de nämnda tre oslan d nrdk~~ 
hhrarna J fr amilden masle komplettexas med nagon ann ; 
.. .. 1 l l . o , .. l' E a.t 
~ver~agam ~n oc ~ p . an~~nng pagm· stam 1gl. '.tt är C lll c llr r~ 
tid ~:akert : V I har 1ngcn onskan a tl av konservatism L t•. tbill'o 
vid det som hittills belraidals som hörnstenar, när li! Yccl

1
.': 

lingen i dag pekar i en ann an riktning. Y arför skulle ·, i vi!'' 
s ~elna i forme,rna, mi1~~ka möj_ligheterna a~t _lösa van, up;;~ 
grltcr c-:.:h utsatta oss for den fackmannaknhk, som j f re ds. 
tid är en sporre ti!l att hålla jämna steg med utvecklm gen'! 
En återhållande fakim vid förnyelsen är dock tyvtir · \:'\ ra 
begr~insade tillgångar på penningmedel och indus trie ll k apr:
cilct saml det nödv~indiga krave t på viss standardiseri ng. 

Sagan om v~i.rldens bi.ista automafkwwn, Bofors Il mm 
akan, som vunnit en cnash\ende st~cces, vore fre stawie att 
berätta inför detta auditorium, särskilt som en spo rr e liil 
nyfl tekniska bedrifter. Men den iir alltför lång och de ssu tom 
känd av de flesta. 

Jag får inskränka mig ti ll att framhålla, hur Bofor~; in fi\r 
det Yiixande hotet fdm lnftbnrna vapen 1928 inspircr~Hlc s <11' 

svenska marinen att konstruera en helautomatisk lfl mm 
l\·kanon. Det blev d en världsherrömda M;':~G med en L'l dhas
tighc:t av 120 skoltjmin. Efter kanonens segel'lf1g un der 
Yärldskrige t ha1· konstruktionen avsevärt förbiiUnt ls. h i a 
med fjårriktning, samtidigt som elen Hllt en eldhas tighe t av 
omkr ing 2-10 skottjmin. Det är fr~imst marina önskcm<d och 
initiativ, som legat till grund för denna u tveckling. 

En av dc betydelsefullaste uppfinningarna under krigc~ 
blev z onröret, d v s den lilla rqdarsändare, som ap teras 1 

spelsen på artilleriprojektiler för att bringa den1 till dctonfl· 
tion i ntirhcten av målet-flygplanet. Så snar t man i k rigets 
s1utske.de fick kän n edom om detta nya tekniska un d cr verl' 
saltes svenska vetenskapsmån och tekniker på spåren. Efter 
utomor dentligt skickligt arbete kunde e tt par civil a fir !llor, 
Bofors och Philips, efter två å rs arbete presentera oo d a lös
ningar. !Harinen har i samverka n med dessa indust~·if ii re tllg 
utfört försök, som lett till allt bä ttre k onstruktion er. För ]Je-
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.. 
1
J11ing av övcrlj ud s p lan och robo ta r har zonröret en u t-

1''1111 l l l l l .. o l t o d o • • l ''. ·sgivalH e )C. y( e se. Aven pa c et a 01nra e gar VI vH are 
) 1 '1~veckl in gen, bl a fö r att minska rördimensionerna så aE 
1
11
1,.., 11 utnvtlJ. as även i del lätta luftviirnsarlilleriel. 

de ''" • 

['IIdervatfc nsuapc n . 

på denn a övcnsikt långt ifdm gör anspråk p å fullst~indig-
1ct skall jag inskränka mig till alt nämna följande. om v å r a 
)öast aktuella wulerualtensuapcn. Nya torpedkonstruktion e2· 
ia~ introducerats och andra ~i r på experimentstadiet. Mycket 
:~dn prestand a och hög träffsäkerhet har uppnå lls . Men d{< 
~~·en en liten marin kan förbehålla sig rätten att inneha 
:'!Jemliga vapen" går jag inte närmare in på detta. De~sam111 :1 
~ä ll er ubåts-j aktmaterielen och minorna. J ag kan emelle r
tid inför detta ~mditorium försäkra, att våra velenskapsmän 
•ch konlr uktörer varit framgångsr ika i sitl arbete. 

.Jtomsk ydd. 

Låt mig i förbigående nämna en annan detalj i v år tjänst, 
såsom exempel p å a tt marinen snabbt och effektivt söker 
nnpassa sig efter utvecklingen. J ag tänker på skyddet mol 
radioaktiv strålning. I augusti 1945 föll a tombomben över 
de t olyckliga Hiroshima. Ett år senare börjad e försöke,n i 
Bikini-atollen. Bland äskandena 1918 tog marinförvaltningen 
upp m edel för apparatur, lämplig alt rnäta och indikera 
radioaktiv strålning. Sanuna år klarlades genom en rad kon
ferenser utbildningen av erforderliga skyddstekniker, fort 
satt materielanskaffning m m. Härefter har arbetet gått vi
dare och famnat över allt större områden. Separata sprink
lersystent måste, byggas in , dåck och överbyggnader skaH 
llledge snabb avrinning, lufttillförseln i fartygens inre skall 
11llfälligt kunna slappas, maskinanläggningarna fjärr - och 
~.luomatmanövrerm; etc. Detta har delvis genomförts och Lc-
111lle,r sig i övrigt under u tvcckling. 

Hjälpm edel för konstruktion och pro.fektering. 

11 
M:en m arinen håller sig inte bara t ill den exklusivt militära 

hlater ielen . De hjälpmedel, som beh övs i konstruktionsar
be1.te ~. och f ö1· materielens effektiva utnyttjande, måste även 

l for o . f' .. ' emal or vara omsorger. 
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Som exempel härpå kan jag nämna matematikmaskiner 
Redan före andra världskriget hade våra ballistiker sina 1

11
q. 

takler ute i USA för att få kännedom om de nyhete1- s e11• 

då antvddes i facklitteraturen. Världskriget kom em'el]0111 
" A h .. a11 men 19-!6 ~o~ vi konta~_t m.ed FO , oc sen~re a:.ren llle c~ IV,\ 

för att få 1gang undersokmngar. Efter stud1ehesok, k onfere 
ser och utredningar, åtfölj da av framställning_ till Kun~:l 
Maj :t organiserades 1948 det nu verkande stathga central. 
organet, matematikmaskinnämnclen, med dåvarande sons
chefen i KMF smn ordförande. 

Självfallet har marinen in~en. fö~stföclslorä!t if~·aga 0111 
matematikmaskinernas segertag 1 vart land. 1 ekmken och 
behovet av en rad specialmaskiner har brett ut sig som olja 
på vattnet. Yi representerar en blygsam del av det stora hela, 
men - vi hörde till avantgardet. 

Atomenergi. 

I denna översikt skall jag med tanke på framti den också 
beröra atomenergifrågan. Ur marinens synpunkt k nyter sig 
intresset i första hand till två områden, nämligen fram driy. 
ningsmaskinerier och utnyttjande t av atomsprängämne i tak
tiska vapen. Det är visserligen tänkbart att vi i fram tiden 
skulle kunna använda fjärrdistansrobotar från ubåtar i un
dervattensläge eller från övervattensfartyg, men j ag l_ämnar 
denna möjlighet åt siclan som. mindre sannolik eller 1 varJe 
fall alltför avlägsen. 

Frågan om utnyttjande av atommaskineri inom svet~sk a 
flottan har naturligtvis varit föremål för ingående överlagg
ningar mellan våra specialister, Personal har tillsatts 1;1e~ 
huvudsaklig uppgift att följ a utvecklingen på detta omradc 

, L • . f o • n en Vi anser det ingalunda vara uteslutet att ragan m oJ , 
relativt nära framtid kan bli aktuell vid vårt forts atta ubat~: 
bvgge En ny typ av framdrivningsmaskineri för ubtttar nai 

.J L • • • f llb d h I erfaren· m.ar sig emellertid nu sm u m:. an ~s os_s .. nnan . a att 
heterna från detta hunnit klarlaggas ar VI mte n~ogn l· 
fatta några beslut för framtiden. Under ticlen bednvs ~111 e1 ~ 
lertid erforderliga studier och förarbeten för att be on 
atommaskineriet~ användbarhet i vår n~arin. .. . .. ·eJ11iil 

Det bör framhållas att dessa problem mte bara ar for pel 
för aktivt intresse i de största marinerna. J ag tar e tt ex,ern ed 
från en av de medelstora, den franska. Man räknar dar 1~\te 
att atomenergiproblemet skall snabbt utveckla sig undei 
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.. maste åren. En marin atomenergiskola har därför star-
11a{s i Cherbourg med syfte att i första 'hand skapa besätt
t~ gar till kommande atomubåtar. En del av eleverna skall 
~~~sförim:an ha_ genomgått nyorganiserade cent~ala ato~~-l
, rser, d1t mannen redan avdelat elt antal officerare for 
~-~~ bilda kärnan i den nya marina skolan. 
8 

Yår marinledning följer uppmärksamt utvecklingen på 
detta område så lå ngt den hårt pressade tekniska personalen 
rår med. 

7\Tär det gäller atomsprängämnenas utnyttjande i vå ra 
v:pen måste fråg.an b~_dömas t_Ir en st_?rre. sy~vinkel, där 
många olika aspeKter, ayen pohl1sk~, WJr s1g gallande. ~-et 
"r icke min avsikt att ta upp dessa sistnamncia problem har. 
~ian måste emellertid nu räkna med atomsprängämnen i en 
mängd olika vapen. Vi fflr in le låta ?.~grepp e~. "a.~ombomb" 
bli en sådan makt över tanken, a lt SJalva sprangamnet och 
dess mångsk.iftande användningsformer konuner i skymun
dan. För marint bruk kan man bl a räkna med torpeder, 
sjunkbomber, robotar och t o m grova projck~_iler,.laddade 
med atomsprängämne. Verkningsgraden och raclcVJclden av 
exempelvis en atomsjunkbomb lkan beräknas bli oerhört 
mycket större än från en traditionell sjunkbomb. Men hur 
blir kostnaderna, frågar någon. Det är inte säkert a~t de 
kommer att bli större med atomsprängämne. Antalet sJunk
bomber som behöver fällas blir nämligen mycket mindre. 
En torped med atom.sprängänme behöver icke träffa;. den 
bringas till detonation i närheten av målet; dess v~rkmngs
zon m ångdubblas. Antalet torpeder som fordras 1 en och 
samm a situation minskar därför avsevärt. 
. Såväl penningmässigt som ur stridsekono?nis_~ synp~nkt 

hnns det därför anledning tro, att atomsprangamnen 1 de 
lllarina vapnen låter sig väl inpassas även i ~n marin. a? 
Var begränsade storleksordning. Ur vapentakbsk .. effektivi
te tssynpunkt råder ingen tvekan om cler~s oerhorda bety
~else. En krigsmakt, som ställs inför uppgiften a\t utan ta~
~lska atomvapen bekämpa en motståndare med sadana, star 
1llför alltför många olösliga problem. Då man med till viss
het gränsande sar;nolikhet kan vänta sig att dessa vapen i'n
~roduceras i ett framtida krig av större ontfattning anser 
Jag, att den svenska försvarsmakten måste inriktas på att ta 
at?Insprängämnet i bruk. Tillkomsten av atomvapen skulle 
~1,l_ndre innebära e~1 foörstä_rkning än ett tillgodoseende av 
lister som för varJe ar bhr alltmer uppenbara. 

21 
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Då det icke syns helt uteslutet all restrikliva inlet·n at · 
nella överenskommelser kan åstadlwmmas ifråga om a t0

10
' 

vaJ?ens användande bör clocl~- hänsyn tas till att krig 0
1~1 -

stncler kunna komma att utkampas utan att dessa sii lls ·h 
Utsikterna härtill är större ifråga om begränsade kri•~ ~1. 
ifråga om världskrig, trots all fällmarskalken Mon lgo 1~1 e~-~; 
uttalat alt han inte anser det vara troligt att krig av ,;ada; 
storleksordning som Koreakriget än en gång kommer <ll lt~ l: 
kämpas ulan atomvnpen. Krigsmakten får fiinlcn sk u ll c.i Hl
formas så att vi blir tv ungna a tt i varje läge använd a a lot!l. 
v~1pcn. 

Jag går inte in på d e komplice rad e problemen om skill
n a den m ellan s~tratcgiska och taldiska atomvapen . D el k o1n. 
me1· uppenbarligen att bli stora sv~'lrighetc1· all h ej da insiit
tandet av stra tegiska atomvapen, när dc en gfm g tagi ts i 
bruk på det taktiska planet. Gränserna är vaga och i f iil'lYiv
lade situationer - d å det gäller en nations liv elle r <li')d - 
lär inga internationella överenskommelser kunna förb li h ~l ll
bara säkerhctsgaranticr. För Sveriges delmåste vi d ol'k k lart 
skilja på atomvapen, avsedda för att hålla jämna steg med 
vapenutvccklingen, och sådana som sätts in i vedergö.l lning~
svfte mot befolkningscentra. Endast de förstnäm nda kan 
ifrågakomma för vår del. 

J ag vill till slut på tal om atomvapnen framhålla föl j ande 
om vår målsättning. Det framförs ofta i den allmänna disk llo· 
sionen alt ingen del av landet får uppges utan segt ~·iir svar. 
Främst av alla målsättningar står dock alt vår kngs nwkt 
och våra övriga försvarsförberedelser bör inge sttdan res
pekt, atl vi överhuvudtaget inte blir anfallna. I atom lidr
varvet lär vi aldrig kunna nå det måle:t med mindre iin alt 
våra vapen har samma kvalitet som tänkbara motsHm d arcs. 
Detta uppnås inte utan att vi får utnyttja atomsprängti.um_cn 
i våra vapen. Det är ock å nödvändigt att i varje siirskdd 
situation sätta in dc rätta vapnen för alt klara försvaret. 

Cncler åtskilliga år ännu kommer dessa alt las ur bwl r ck 
som går undera beteckni1~pen "km~vcnti<_mella:' och o d c. so~;1 
tillhör "tryck-pa-knappen -kategonen. V1 kan mte sia oss l~ 
r.? med va.~l vi har. Vi mås_~e l~åll~, oss väl !,rammc . s~J lll lE:~ 
tuls och rakna me.d en standig t rullande u l vecl .. .l JI1 g . . . 
enig expertis runt hela världen, vetenskaplig såväl som mtl t~ 
tär, varnar samtidigt för patentlösningar och förhopp n ing1

_
1
1
1

1 
om att det nya skall leda t ill reducerade kostnader oc, 
m indre personliga uppoffringar. 
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"Ett h elt nytt system av ännu mer avancerade vapen håller 
.1 att uh·ecldas och det drar dr~·ga kostnader," säger prcsi

~~nt ~iscn_howe~· i sitt ~ud~clf~it:slag ~ör _1957 j 58. "Unc~c.~r 
-- vergangstJC!cn ar det nodvatHhgL att fortfnranclc anskaffa 
~apen av dagens typer tills d e nya vapnen bevisat sin effek-

tivile t. . ,. .. . . o • 

Flottan s slagkrm t okas hl a med atomdnvna ubalar oca 
robotfartyg. Cbålsjakten effektiviseras för att hole.t mol ro
]Jolubåtar skall kunna mötas. Skyddet av dc vilala sjöv~i
a·arna ~]vilar framf<iral!t flottan." 
"' 

Organisa l i on. 

Jag övergår till a[l n~inma n [lgra ord om v~ha organisn
tionsproblem, särskill ifrftga om personal och utbildning. 
Det kan först vara vi.i.rt att erinra om dc icke ovi.ise~1tliga 
förändringar, som vidtogs i marinledningen för ett par ~\r 
sedan. Samtidigl som man sökte rationalisera i pcrsonalsp:l
rande syfte, inriktades organisationen i större utstri.ickning 
än hittills !)å teknikens ökade inflytande. Anpassning hnr 
också gjor ts tiU dc nya elementen i sjökriget, stridsledning, 
elektronik, robot m m genom in lcmmandc av nya studieele
ment i marinledningen. Även om den tekniska personalen 
utökats har den begränsade tillgången gjort att alla v:h a 
önskem t'll ännn icke kunnat nppnås. 

De två betydelsefullaste nyheterna - på sina håll beteck
nade som utslag av alltför nitisk reformanda - är dels 
~entraliscringen av personaltjänsten till en enda myndighel 
l S~ockholm - möjliggjord genom utnyttjande av hålkort ~ 
registrcr ing - dels skolorganisationens ulbyggande till den 
centr ala kroppen i flottans landorganisation. De tidigare ör
logsstatione;rna, ersatta med begreppet "örlogshas~r~ ', v nr 
a~vtagare till båtsmanskompanierna och hade bl a till upp
gift att t a hand om flottans personal under vin tcrmån adcrna . 
De,n kategorien löskefolk finns inte längre; antingen i ng[: r 
~nanncn i våra fartygsbesättningar eller också går dc i skolor 
1 l_a~1d. De t fåtal, som har annan tjänst, p[t varv och i cxpe
~1honer, r ~i ttfärdigar inte en stationsorganisation av modell 
800-talet. Däremot har det varit nödvändigt att bygga ut 
~ch moderniser a marinen s undervisningsv~iscndc från gruu
r:!1· Så h ar också sket~ _o~h efter den uppl~lärksm.nhet vi. rön t 

an utlandet- bl a 1fraga om cleve,r fran clt flertal frä m -
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mandeländer-har detta inte varit utan framgång . .Taa lt· 
m a n har rä lt att sälta 19ö0-talets stämpel på de flesta ?1

' 

marinens nuvarande ulbildningsanstalte~·- el\" 

Det är ganska intressant al~- i delt_a sammanhang la dej 
av uttalanden, som det andra varldskngets mest fra mstaend , 
brittiske amiral, Lord Cu.nningham of Hyndhope, gj ort i si ~ 
bok "A sailor's odysscy". Han riktar allvarlig kritik l1lo t de:~ 
järnridå som existerar m_eHan Portsmout_~, Devonport och 
Chatham. En central lednmg av personalt]ansten sku lle för. 
enkla antagningen, tillförsäkra jämnare fördeh_1ing av sjö. 
kommenderingar, ullandstjänst etc. Den skulle vidare undet·
lä tta dc all lm er specia lisera dc teknikernas uppdel ni ng l il! 
olika fartyg. Han lyckades inte få gehör för si1~~ synp unkter, 
men vidhåller dem alltjämt. Yi har nu genomfort h ans ideer 
i vår begränsade skala. J ag hoppas att dc ~'-varv~rande, ps:·
kologiskt betonade skrankorna m ellan dc forna orlogsst alio
nerna så småningom skall försvinna. 

För alla kategorier inom fiollan och kus.tartillerict har 
skolutbildningen undan för undan höjts på allt högre plan, 
med därav följande ökade krav på lärare, elever och ti d. \'i 
frågar oss om inte gränsen för det möjliga n:~ är _nåt~_d. I .~.n 
del fall har den överskridits, till nackdel sarskilt for SJO· 

tjänsten. Det är därfö-r min avsikt att lägga en d.~.l -~-" utbild
ningsproblemen till rätla så, att skolor och S]Ot] ~lnsl ~1\ E: J' 
än på senaste tiden kombinen1s. Tyngdpunkten m aste hgga 
på utbildningen fö1· krigets krav, d v s på strid~platsen . Jag 
räknar med att detta även kanuner att underlatt a rekry te
ringen. Många av våra unga mån söke~· si~ till m_~rincn fo !' 
all få ett praktiskt yrke, inte för att hllbr?nga stor_re d el_e~~ 
av tjänstetiden på skolbänken. Dessutom ar det m m nvsdd 
att delvis omorgnniscra utbildningen av stamperson alen 5'

1 

alt den under ~n del av utbildningstiden ombord samnH111
-

hålls och leds i likhet m ed kadetterna . 

Vapenplattformar. 
... .. . l , r ·råid-

En flotta utan program for ersallmngsbyggnac a\ ~. 1.1 ' . · · 1 .. lonJ( · 
rad e fartyg och ett kust_artlllen utan vap~np_an. a r .( ·]{flll 

att förtvina. Det betyder m le att kryossare nod~anthgt:·Is s del· 
ersättas med krvssare och medelsvara battener med 111 C, . 

" . . . k j . ·!118' 
svåra batterier. Det betyder mte ens att fartyg s a l C1 5' . ntl 
med far tyg eller batterier med batterier. Men det be tydet ' 
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ttjänla försvarsmedel skall e rsättas med andra, som fyller 
;~,ekorn a och lämpar si~ att hälla _sU'lnd mot 1_uodcrn~ an
f j]s lll edel. Jag syftar pa den tckmska u tvecklingens mfly-
1:11de p å nwterielansk~ffnin~en._Försvar~medlen_I~I~sle dess-

toJ11 anpassas dels efter sluftnmgarna 1 det nuhtargeogra
f1iska och politiska läget, de ls efter stalens förändrad e livs
vetinge !ser. 

l{ustar tilleriet måste med hänsyn t ill den sannolika fram
tida invasionstekniken övergå till snabbskjutande batterier, 
yäl insprängda och skyddade i berg. Snabbheten i komman
de invasionsföretag kräver "elektroniska" motåtgärder och 
perm an en ta försvarsdispositioner längs kusterna. Teknikens 
landvinn ingar pekar på möjligheter att ingripa i kriget till 
sjöss i begränsade hav med b a ttcrier av kuslrobotar. Röriig
heten måste också komma till tals på ett helt annat sätt ~iu 

tidigare, bl a genom kustjägarförband. 

På samma sätt influeras planerna för fartygsersättningar 
i flottan. Den lätta flottan har gjort sitt definitiva genom
brott, vilket ingalunda betyder sämre försvarsbetingclser . 

~led u tnyttjande av vapenutvecklingen har vi lyckats pressa 
ner de enskilda fartygens slorlek lill förm~m för antale.t en
heter. En tendens alt skjula över vapenutrustningen mot lu.it
försvars- och undervattensvapen är tydligt skönjbar och hell 
i linj e med utvecklingen. 

Sålunda har önskcmttlet om bestyckning med luftvi:irnsro
botar k anunit i högsta priorite t. Det gäller nämligen inlc bara 
fartygens självförsvar utan i lika hög grad landets och de 
enskil da skyddsförem <llens - exempelvis konvojernas - fö r 
svar m ot luften. 

Gbå i. arnas ökade effektivitet kräver likaså ny a molätgär
der. Man måste räkna med att. ubål>ll' numera kan utnyttj as 
fö_r r obotskjutning och landstigningsföretag vid sidan av del 
ha_vdv unna sjöhandelskrigeL En av våra primära uppgifter 
b~1r att jaga ubåtar från luften, från ylan och frå n havs· 
dJupen. Det är framförallt den alltmer skönjbara ubålsakli
".lleten i framlida krig runt våra kuslcr, som m{tste f å sätla 
~~n Prägel på crsättningsbyggnadsplancrna. Härtill kanuner 
et faktum, att vårt lands livsbetingelser undergått en fort

~~lt gracl_~' is f:ö r skjL~tning mot .. allt stö~_rc_ bcrocn~le av ~jöi~l-l
f :ten , sarskilt av flytande branslc. Hangenom framstar sJÖ
ansskyddet som en av marinens viktigaste uppgifter. 
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I m porte n. 

Jag skall i delta sammanhang m ed ett par siffror cxenlpj" 
ficra vad sjöimporten innebär för oss. Då bl ir det ocks: 1 111 . ~
ligl <~tt dra slutsatser, om dc åtgärder som rimligen hiir v~J 
tas for dess skvdd. · 

Cnder 1!)35 llf)pgick vår sjöimport till omkring 20 m il j to 
varav -J milj to~ lyxvaror:- Om av_ :'itcrstoden hälften g~ no:~; 
strang ransoncnng och frcdslagnng kan anses ou m b~i rlin 

m ~1sle vi under krig imporlcra 8 milj ton per år. Del la bJf'1: 
22.000 ton per dygn eller per vecka två konvojer, v arder:~ 
beslående av 15 fartyg, som lastar genomsnittligt 5.000 ton 
För vidaretransporl av dessa kvantiteter på lan d fordra~ 
cmk ring -JO moderna godståg per dygn . 

l d agshigcl behöver vi för vår fredsmässiga bränslcförsöri
ning en 13.000 tons tanker var ll :e timma året r unt. E;1 
blick in i den närmas te framtiden tyder på att vår hrti nsJc
försörjning måste ökas, kanske fördubblas . Industrin kr~ivc l' 

alltmer olja, hushttll och stridskrafter likaså. Vad ä r \~irdct 

i dag på ett enda -10.000 tons tankfartyg med oljelasl? lO milj 
kr. l krig kan den, bildligt talat, vara värd sin vild i guld. 
De kostnader vi lägger ned på skyddet av dessa liv sv1ktiga 
transporler måste betala sig. 

Mot bakgrunden av delt a skall vi se dels dc bcsl n ta cl e 
planerna att undan för undan konvertera äldre jaga re till 
för sjöfar tsskydd lämpliga fregalter, dels den nya orga nisc~
tioncn av för ubåtsjak t avsedda marina hclikopterfii rband. 

Men räck er dessa åtgärder; skapar de lillräcklig garanti 
för importens skydd? Frågan kan utan tvekan hesv aras med 
nej. Inte heller räcker del med bättre möjligheter för sjä lY
försvar på lt andelsfarlygen , en fråga som har svårt al l kom
ma ur ulrcdningssladict. Alla våra kalkyler pekar p f1 a ll i_n:
portskyddet bör ytterligare förstärkas. Av denna an ll'dn uJg 
måste marinen under dc närmaste å ren tillföras cll anta! 
/reyalfer, särskilt byggda och utrustade för denn a uppgift; 
Delta är ell av dc förslag som marinledningen ko m me r nl.t 

lägga fram i samband med den nya öB-utredningen 

Frl'qatlerrw. 

Med hänsyn till osäkerheten ifråga om hcstyck ni ngel:l 
~:ärskilt robotvapnets fortsalta utveckling, är det klok ast 3

' 

ännu avvakta dc två a tre närmaste åre~s utveckling, innnil 
robotjagaren eller dess motsvarighel definitivt inlrodncer3

' 
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vJand vår~1 fat"tygst:n~c~. En special_istgrul?_P h_~_r fätt i upp
drng _ _a tl los a den~1_a_ f raga. U n der_ tiden ]~or SJ of artsskyddet 
förstarkas och moJhgheterna att Jaga ubatar förbättras. In-
0111 ~e l~ redue~rade b~_m)~ndigander~_m, ~om. av statsm.akter-

la hiti:Jlls beraknats for flottans ersattnmgsbyggnad får det 
l o f" ~ c c ' 

runl tv a re g a Uer per å r under de närmaste åren. Priset för 
ell fregatt uppgår till ungefär hälften av en jagares. 

Tack vare vissa förberedande standardiseringsåtgärder 
vlir det också möjligt att få fram projekt och erforderliga 
"byggklossar" i fonn av skrov, maskiner, vapen In In ino~n 
rimlig tid. Med nuvarande bristläge ifråga om konstruktörer, 
tekniker och industrikapacitet hade detta varit hart när 
ogörl igt, om det redan idag gällt en ny typ av robotfartyg. 

En rundblick bland främmande mariner visar, alt näst 
minsveparen är fregatt-klassen den som är föremål för liv
Iigast nybyggnad . Om man bortser frå n Sovjetunionen, var s 
sekre tess omöjliggör säkra uppgifter, färdigställdes 1956 
sammanlagt 2G fregatter und er det att 101 är under byggnad. 
Motsvarande siffror för j agar c är 8 respektive 41, ett i och 
för sig stort antal. Motsvarande siffror för ubåtar har sam
ma storleksordning som jagarna, nämligen 6 respektive 51. 

Yad fFcgatlcrna beträffar ligger m.edelstorlekcn omkring 
1.700 ton standard och farten vid 25 a 28 knop. Dessa siffror 
kommer att bli vägledande för vårt nya projekt. Fartygen få;· 
inte bli "Mädchen fi.ir alles", n lan måste helt inriktas mot de 
~vå väsentliga uppgifterna i sjöfartsskyddet, näm.ligen ubåts
Jakt och luftförsvar. Vapenutrustningen koncentreras därför 
på uh -jaktvapen och utrymme reserveras för framtida instal
l ~tion av luftvärnsrobotar. Kostnaderna hållas nere genom 
farenklingar och standardisering i så stor uts·träckning som 
lllöj ligt. ~ 

Fregatternas tillkomst innebär ingen principiell ström
kantring i den marina synen på våra sjöförsvarsproblcm. l samband med öB-ulre~lningen p~-~alade jag dc allvarliga 
onsekvenserna av ett for svagt SJOfartsskydd. Sedan dess 

h~r den fortsatta tekniska utvecklingen medfört ökad meka-· 
f~.s:ri ng av ~åvä l krigsmakter~ .. s~m1 s~m?ället. Som. en följd 
l::n av har vart beroende av SJofart for Import och varuom-
h1Yttning stigit: E n ~~?lslåndarc har o~kså fått __ större .möjlig-
11et:r ?tt angr.~pa SJofarten genom. ~1batarnas ~kade fart och 
thalhghet, hattre vapen och tekmsk utrustnmg. 

a] E~är säkrade för~_indelser med om :världen har blivit ett 
lt overskuggande forsvarsproblem. maste vi genom nyhygg-
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nader förstärka vårt på gamla fa rtyg baserade fr egatt! 
stånd. I högkvarteret måste omsorgerna i minst lika h)-t:, 

grad ägn~~s trans~orlproblemcn __ som stridskraf~ern a s f~~~ 
svarsuppg1fter. OJ]clankcrnas sakra ankornst h~l sv e n~ka 
hamnar kommer kanske att avvaktas med ston·e angsl an ä 
ulgån~en av :nskilda strider li:ings g~äns.~rna ell~r i _ l uf te 1~1 
I varJe fall fordrar denna del av var sakerhet 1 kng in t· 
bara uppmärksamhet, utan även resoluta försvarså tgii t·dc 1~ 
För ett år sedan ullalade marskalk Sjukov vid ko mm unist: 
partiets 2D. kongress, att "i ett framtida krig kommer s.i öhi. 
get att bli av ocrhö rt mycket större betydelse än Ya d (tet 
var under det senaste vä rldskriget. 

·'· .,. 

Konservatism eller reforman da utgjorde den fr:"i.gesliiil
ning jag ville belysa. Det gällde marinens handlingsp rognun 
under tiden efter de l andra v~irlclskrigets s-lut och för den 
närmaste framliden. Genom kortfattade kommentarer k riiJg 
några av våra väsentligaste problem har jag getl e r en id(~ 
om den anda i vilken vi arbetar. 

Jag är övertygad om atl det finns anhängare till ä nnu mer 
radikala omläggningar, liksom de t finns sådana, som ansel' 
att vår reformiver varil för stor. 

Till dc förstnämnda skulle jag vilja säga, att m ari nens 
struktu r, materielens relativt lå nga livslängd och v[u· fiir· 
ankring i samhällen och varvsanläggningar inbju der till 
successiva, svstemaliska förändringar. Det ligger ann orl unda 
tillmed cxc1i1pelvis den flygande materielen, som har mellan 
l / :~ och t/r; så lång livslängd som fartyg respektive k ustb atte
rier. I övrigt vill jag gärna erkänna alt åtskilligt m er _vo r~ 
att ao .. ra ifråua om reformer men medel och j)ersonal sa ltet 

.. J t'l ' 

en gräns för vad som kan åsladkommas. L~igcl är detsa ll1 llla 
i alla mariner, som i större eller mindre utsträckning av 
samma skäl tvingas blanda gammalt med nytt. Så kon~n Jrl' 
det alltid att förbli. Det gäller att vara så långt fra m l _ni
vecklingen som möjligt, att hålla så stor del av utb il dnJJl~ 
och materiel i modernast möjliga skick, all aldrig stoppa 
upp förnyelsen . 

.Tag ]~ a r mindre förstå~~se _för dem som kh~goa ~vcr fö r st~~~ 
refonmver. Det fordras forvisso k onsekvens 1 atgardern a 0 

stabililet i ogm1isationen. Utvecklingen skall drivas fnull ula~~ 
ryck och rusningar. Jag har dot:k gjol't den erfarenhete n, a 
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tståndarna till vå ra reformer i a llmänhet öser sina moliY 
P'~ 5111å, små ränni lar o<.:h me ra sä llan ur t>törre flöden. Man 
111

• med an dra ord svårt att se i stort, fastnar gärna i lokal
)J~tiv och ängslas för det nya. "Så har det ju aHtid varit 
{'~r ut, v~ rför får vi inte fortsä lla med d?t?" Hur sln~llc ~let 

tt 15ig 1dag, om den parollen hade vant ledande for varZ! 
.~~oärd er u nder del senaste årtiondet. 
' 'ben svenska marinen har varit, är och vill förbli en för
varsgren , som är besjälad av strävan att hålla sig på den 
~va lit a tiva toppen och en försvarsgren , som har full först~t -
else för samverkan med alla komponenter i de t totala för
svaret och med Yårt fredliga samhälle. 



326 

Sovjetunionens rustningar till SJOSs 

AY l;:apten J. E. 010 \V, 

X ägol om utvecklingen åren 1D!f6- 1957. 

Dc~ är sä.rski·l·~ tre gånger m~. året ~?m Sovjetuni onens 
rustnm~a_r llll ~~-o~s presen~e~·as for ~llmanl_1eten. !)et ii r när 
den bnths.ke S]oforsvarsnmustern lagger fram sm a äskaa. 
den för parlamentet, när en ny upplaga av Jane's Fight ing 
Ships kommer u t och när föreningen Sveriges Flotta ]>resen. 
terar en n y årgång av sin Marinkalcndcr. 

1957 års upp laga av den senare har nyligen k anuni t och 
det kan vara av intresse alt med den som bakgrund läaf.l.1 
fram clt par aspekter på den sovjetiska örlogsfloll an. Fi~~'
ningcn Sveriges Flottas Marinkalender har nan1n om 'i ig att 
vara icke endast välredigerad utan även aktuell och veder
häftig. Alt den trots allt har haft svårt att få en inblick 
bakom järnridån skall bl a visas av exempel i det fi ilj ande. 

Om man begränsar sig till större fartyg, har SO\·je tuni
onens flotta idag följande sammansättning (alla si ffer upp
gifter äro, om in le annat säges, ur Marin kalendern): 

32 kryssare (Östersjön 10, Norra Ishavet 6, Fjärran ö stern 
G, Svarta Havet 10) 

133 jagare (Östersjön 51, Norra Ishavet 25, Fjärran ö stern 
40, Svarta Havet 17) 

87 eskortfartyg (Östersjön 2--!, N arra Ishavet 11 , Fj ä rran 
östern -1~~, Svarta Havet ~)) 

:175 ubåtar (Östersjön 101, Norra Ishavet 89, Fjärran ö stem 
125, Svarta I-lavet 60). 

l'tvecklingen under året 19-16- 57 framgår av tabe ll 1 och 
kurvorna l och 2. 

Kurvoma för kryssare och jagare löpa i slort sett p arallellt, 
dvs eskadrar synas ha byggts upp i jämn takt!). Förhallat;dct 
terna att få säkra uppgifter. Det är svårt att avgöra om förra arets 

siffra är för hög eller årets Iför låg. 

mellan kryssare och jagare är 1 :"L Om Svartall avsflott~n 
j eke medräknas, blir förhållandet l :5, en till synes himP11g 
avvägning för att bilda slagkraftiga operationsgruppcr. 

-, ) En minskning i år av två kryssare beror antagligen på svårigl1e' 
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gedall för ett par år sedan uppskallades på väshnaktshåll 
• 

1
wJ et ubåtar tiil 30.0. Högre siffro~· haro angi.vits, hl a har 

'
11

1 
nybyggnadsk~pacJ te t av 100 ubat~rjar n:;unnts o.~h en 

~ 1 t ta på 1000 u hatar ansetts som en nara realttct2), liar har 
flO ell ertid till synes skett en stagnation, årets siffra uppgår 
csi 375 och ::mlalct har hållit sig däromkring i fyra å r. Ny
~,,ggn a cl e r h~ naturligtv~.s ti! lkommit n:en förmodligen ha 
de gamla ubatarnao avo forkngs~ ocl~ kn~.styper. utrangcra_ls 
. sa~nma takt. Att fa nagon uppfathung harom ar emellertid 
~innu svårare ~in när det gäller de större fartygen. 
' Sovj etunionens fredsgest år 1956 att kungöra avrustning 
av över 300 örlogsfartyg k an h a inneburit att gamla fartyg , 
som ändå n ått gränsen för sin livslängd, lagts upp eller ut
ranger a ts. Naturligtvis finns också ubåtar med i detta antal. 

Under YK2 byggdes i Tyskland sammanlagt 1111 ubåtar 
och det f inns all anledning tro alt Sovjetunionens nybyg~
nadskapacitet kommer att vara avsevärt större även under 
ett krig. Det allmänna produktionsläget inom Sovjetunionen 
kan tänkas lägga en viss hämsko på nybyggnadsverksamhe
ten i freds tid inom ett område, där man bedömer att det 
i ett nödläge är möjligt att relativt hastigt öka produktioneu. 
En annan återhållande faktor kan vara att Förenta Slaterna 
med ubåten Naulilus och dess efterföljare visat att atommu
sidneri är den ideala lösningen av framdrivningsm.aslöneri 
och att det redan där betraktas som standard. Naturligtv is 
arbetar Sovjetunionen på liknande projekt3) och i avvaktan 
på att det skall förverkligas kan det vara god ekonomi all 
J stort sett endast underhålla det befintliga ubåtsbeståndet 
Redan med sin nuvarande styrka bedömes det som_ det all
Yarligaste hotet mot N ATOS :s transportvägar. 

Med hänsyn till att ubåtarna hittills haft en viss prioritet 
och anse tts som Sovjetunionens förnämsta sjökrigsvapen, är 
d~ t anmärkningsvärt att även eskortfartygsbeståndet ökal. 
sarskilt under de två senaste åren4), Härunder har tillkom
lll it minst 25 nya sov j elhyggda eskortjagar e på 900- 1200 ton 
och hes tvekade med 10 cn1.:s kanoner. Det bör i detta sam .. 
lltanhang p[tpckas att de nya jagarna av D- oc.h förbättrad 
~- · 

2
) Brittiska amiralitetet uppger det nuvarande antalet till 500 ubii.tar . 

3
) Atom drivna isbrytare ha redan planerats_ 

~) Det stora antalet eskortfartyg åren 1948- 50 berodde på att Sovjet 

Unionen då hade amerikanska lend-lease-fartyg-, som sedermera å t ec·
atäl!ts,, 
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D-klass likaså ha lO cm :s kan oner som huvudart ille r· 
de tidigare jagarnas.· li1 cm :s kanone r och därför 1z., 11

1
•1

111 0t 
f... l l . q s (Q . 
orsta laiH avses användas som eskortfartyg för att st:· l 

eskad rarnas luftvärn, framförallt om kanonerna ~i ro . clrk:l 
maliska, Yilkct m åste förutsättas. <lll lo. 

Västmakterna ha, som nämnts, hedömt alt Sovje lnn io 
huvurlsakligainsats i sjökriget kommer att bestå av etl ul~\en s 
k:ig av .. tys~ \'I~~-m?dell och at.t frånvaron av hangarfa 1:~~~,; 
bmder ovnga S.Joslndskrafter t1ll att endast upptr iida in·" 
det landbaserade l!l~rin_flyge_ts räckvidd. Doel är em c llc t~::; 
tankbart, att mar~. 1 Sov.Jelumonen anse~· franvaron av .iakt. 
skydd kunna ersatlas med ett synnerligen starkt luf lvä. 
~ramförallt om det. är fördelat. på. flera enheter. Dc 11\

1
:; 

Jagarnas OC~l eskortJagarnas _arllllenbestyckning gör en s;\. 
dan tanke 1cke helt osannolik och då skulle ma n k ans!· 
även få se tyskarnas sjöfartsraider med övervaltensfarl\'gc 
kopierade. · 

l tidigare diskussioner har det framhållits som en alh· adi a 
nackdel för Sovjetunionen att flottorna i Östersj ön, i\ orr~ 
Ishavet, Fjärran östern och Svarta havet i krig ick e k unna 
samarbeta eller atl fartyg icke kunna överföras fd'l n den ena 
flottan till andra. I vissa avseenden har detta läge fö ränd
ra_ts. De inre valtenvägarna anses nu ha utbyggts så a lt fll

mmstone cskortjagarc, ubåtar och mindre fartyg k unna flyt
tas mellan öslersjön, Norra Ishavet och Svarta H ave l, dock 
med den begränsning, som följer med klimatet och u atu rligl
vis med reservation för krigsskador på slussae och andra 
kanalanläggningar. För kryssare och jagare äro ösle rsj 0n 
och. Svada Havet under alla omständigheter sUi ngda lwl' 
under krig, om Sovjetunionen icke lyckas komm a j besitt
ning av inloppen. Däremot synes Norra Ishavet och FFirran 
östern i större utsträckning än tidigare kunna belrak ta s so!ll 
kommunicerande kärL I tidskriftens april-nummer 1!);)() )Hll' 

redogjot·ts för en förflyttning av Lvå kryssare och fy ra eskort
jagare via nordostpassagen och det vill synas som om resan 
numera skulle anses som en rutinsak. Med dc planerade atorn· 
drivna isbrytarna p tt 16000 resp 25000 ton") kommer scgir:· 
lionssäsongen att förlängas avsevärt, kanske kan det hli lll0.l
ligt alt hålla vägen öppen större delen av året åtminstone 
för kryssare. ' 

l detta hige är det därför intressant att se hur dc so\·jc· 

3 l Den svenska Oden är på 5000 ton. 
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Jagare av 1Skcrryj-klass. 

liska kryssarna äro fördelade och hur fördelningen har för
ändrats, vilket framgår av skiss l. Man märker~ där en för
skj_utning till .0.Torra .Ishavet och FjätTall östern, de två SO\·
Jellska kuster, som ha direkt väg till världshaven. Även detta 
ger en antydan om den ovannämnda möjligheten att över
,·.at.tensfartyg kunna komma att få större uppgifter än man 
hd1gare tänkt. Det är emellertid även troligt att Sovje tun i
onen kommer att bevara sådan st)rrka i övervattensfariY" i 
l h • "' nnan aven, att man med säkerhet är överläosen de övriaa 
sh·mHiägarnas sammanlag·cla styrka. Samnu~1ställnin<ren:::. i 
k' ~ t'> 
k lss l ka 1~ ev im_1eb~.ra ~tt a~~talet kryssare i Östersjön mins-
ats ytterligare till forman for Norra Ishavet och/ eller Fjär

ran ös tern. 

sk~ ve~ i fråga om jagare och esl~ortJ.agar~ .. har en viss för
D}·~tnmg .n~rdva~·~. och osl':art fran ostersJon skett. Antalet 

Jaga re 1 OstersJon har mmskat med två men utan att n~1-
gon m otsvarande ökning i Norra Ishavet eller Fjärran östern 
ledovisals. 1957 års siffra kan antagas vara en korriocrin <,. I ~ :::. ,.,. 

19
_ fråga om Skoryj-jagare finns i Östersjön två fär re än 

i a6, t roligen de tv?, som ~ålts till E~pten och omnämnts 
samb and med stnderna 1 Suez-omradet. I Norra Ishavet 
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Kryssare av Svcrdlov-klass:. 

upptages endast Hi Skoryj-jagarc mot 2G år 195G. E fte rsom 
Fjärran östern samtidigt uppvisar en ökni1w med hra i:ir 
det möjligt att dc öve1i'örts via Nordostpas~agen . l\Jen 'se\ 
s lyeken förbli oredavisade ocb det kan inte avgöras, om det, 
liksom i fråga om D-j agurna, innebär att förra åre ts siffra 
korrigerats eller utt även dc förts till Fjärran ö stern, där 
derus existens tydligen inte kunnat konstateras. 

Eskortjagare av 910-tons-typen finns i Östersjön och :'\orrn 
i shavet, åtta resp fyra. Eftersom typen 1956 et~dast fanns i 
Östersjön böra dc fyra har kommit därifrån. Ar Hlil() f anns 
sammanlagt 22 eskortjagare av 1200-tons-lypcn, 16 i Öster
sjön, fyra i Norra Ishavet och två i fjärran öste,r n. I [n· l il' 

fördelningen 12 i Östersjön, O i Norra Ishavet ocl1 12 i F jä.r
ran Öslcrn, dvs minst åtta ha via Norra TslwYct !>'<li t tJI] 
Fjärran östern. Fyra av dem b6r ha varit de ovan 1~i1mnda , 
som gingo tillsammans med kryssarna. Eskortjagarnas sL_or
lek medger så vitt man vet, att de kunna flytta s m ellan 
Östersjön och ~orra Ishavet kanalvägen, vilket kn appast 
torrde vara möjligt beträffande de modernaste jagarna . .. 

Ubåtsflottan i Östersjön, uppskattad till 101 enhete r, över, 
träffas endast av den i Fjärran östern (125), medan i ;-J o~·1.:' 
Ishavet blott 8\) ubåtar äro baserade. Detta skulle inn cbat•t 
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nit för operationer på o~_eal};erna -~~isponer~_s endast dubbelt 
':?t många, s~m avsetts for ostersJons begransade farvatten . 
s'onl redan _nalll!lts, medger emellert~d de inre vattenvägarna 
. viss u tstrackmng en dold ombasermg och det måste antas 
1 tt en sådan kommer att ske eller har skett. Att säga hur 
9

1
g 11aa som avses fö r operationer i Östersjön eller hur månua 

J}<' t:J b . <o 
sol11 avses om aseras till occanhamnar, måste bli en ren spe-
j{u l atio_~1. o .. • 

Det ar svart al t b edoma om sovJetfiollans snabba tillvä ~-: t 
under de senaste åren kommer all fortsätta eller om d en korn
n1er att fortsätta efter samm a lin jer, som hittills. Vid ett tnl 
under sitt besök i Storbritannien gjord e Chr us tj ev ett ullu
Jande av ungefär följande lydelse : 

"Kryssaren , som förde oss hit6), är visserligen ett vackert 
far tyg och våra sjöm än är m ycket stolta över den. Men det 
enda en sådan k r yssare duger till i våra dagar, ~ir att utväxla 
vänskapsbesök Modernare vap en h ar gjort dem oanvänd -
bara i krig." . ' 

Även om det kanske få r anses ha varit propagandistiska 
överord i ett festligt lag (charmoffensiven) får uttalandet 
en viss annan klang om det jämföres med rykten att den 
förre sovjetiske marinchefen fått avgå , därför att han alltför 
envist fortsatt förstärkningen av kryssarbeståndet, eller a tt 
kryssarbyggena initierats av Stalin och därför kommit med 
i _ den allmänna omvärderingen. Summan av dessa spekula
Ilaner skulle vara att ytterligare kryssare ej komma alt bvu-
gas. Riktigheten härav får framtiden utvisa. ·" 

Det är, son1 ovan nänm ls, sYårt att avgöra om den sken-· 
lmra slagnationen i ubåtsflottans ökning endast är i avv al(
tan på atommaskineriet eller har andra skäl. Man får här 
lllte u tesluta möjligheten av ett ganska stort fel i beräkning
arna, beroende på att ubåtar troligen kunna hyggas dolt p{l. 
ett helt annat sätt ~in större övervattensfartyg. Marinkalcn
~eyn~, uppsk~ttn_ing understi~cr, som redan .. påpe~{ats, det 
:.lthska auurahtetets med over 100 och hogre siffror h a 

11~n~nts . Marginalen är alltså mycket bred. 

1
, f1U slut skall endast konstateras att dc offensiva sjöstrids
b~afte~·nas c~p~ms_ion i~ke inneburit att. de defensiva bliv~t 
t/ tgl~mda 1 Sov J etumm;en . . ~ntalet mmsvepare har :u::I t 
llb~' 49_o, av m~tortorp~dbatar fmnas 310 stycken och mmare 

atsJagare 2o0, varl11l kommer ett m Ycket stort antal mo -
~--- " 

"l En kry~sare av Sverdlov-Jdass. 
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torkanonbå tar, patrullbåtar och motorbevakningsbåtar. ~c~ 
landbaserade Inarinflyget uppskattas av brittiska amiral1

. ~
t et till -1000 flygplan, vilken siffra återgives i året s :\Iar!l 
kalender. 

333 

22 



334 

l 
! 
l 

<lJ 
;... 

ro 
w 
m 
:>-, 
;... 

~ 

l 

<lJ 
.... 
ro 
OlJ 
ro 
~ 

<lll .... 
ro 
OlJ 

'" 
o 

1'ubc [[ 
1 

---------,---,-·4-7,1 1_9_4_8,~1-94_9,1 1_9_D_o'l1-9o-_1,1 1_9_D_2,1 1-9o-_3,1 -19-5-411 1-9-55~1~ 

31~1~1~~1~1~_8 1-=-~ 
119,16119 

l 
Östersjön 

N. Ishavet 

Fj. Östern 

Sv. Havet 

S:a 

Östersjön 
l 

N. Ishavet 

Fj. Östern 

Sv. Havet 

S:a 

Östersjön l 
N. Ishavet 

" ,. 

Sv. Havet 

2 
--

1 
--

2 
--

4 

91 

--=-=_l 
14 

--

13 
- -

8 

49 

231 

2 

l 

1 1 1 - - 2 2 s \ 31 G~~ 
') -')--.-) -.-) -')-~~------;-~--. - (' ----~ 
~ ~ ~ ~ - ~ - ~ ~ J G 

------
4 4 o D 5 D 5 61 G l ll --w-1 
o 10 11 1:2 12 14 141~ -;- ~-;l 

-161~~1~1~1~119 2ö l__: l-'g i l 

6 ~~~_G ~ ______:_ _9_---=- 22_ 25 f 

14 1J 19 l G 18 16 16 20 40 -W 40 

] .2 w14 91 11 ts 8 -8- 1:2 ~~~~ 11 

43 " l oc ~" l 5I " l 62 ""i '" -ni. 
_

8
1_

6 ~~~1_81~_8 1~~ ~ :;cl
24 

---=-=----=-=----=-=-~_G ~~~_G _'l_ ~ 11 1 
8 13 41 62 D9 34 34 34 3D 33 :J:) J3 

-s-66~~109_9 _ __ 9_ 1_9 'J 

l:i1 -s- : a----~40 4o~~ID2 ~59 --;-15s ~1--;; i 7G s7 

1 
46 - 42

1 
45

1 
46 71 

1 
so 1103 117 11D7 152 11:30 l~r 

l 4 44 41 42 39 40 37 --:;---:;---.:; 48 1 89 

_F_J __ . -ö-. ,-t-m-· n- 100 ~ ~ _:_oo 110 11 o 110 125 125 12:J 1:20 ~~-
35 st s1 3D 4D 4D 47 50 50 

1 
:iO -:,o ~~r 

l Östersjön 

N. Ishavet 

Sv. Havet 

S:a 11s0 ;;;-;;s -;;;-1;;;- -m ml34013mllli-:l~ 

~-~-i Or1lrcJ · 1--L<>QrdzJ::J 
f]Oii?~~'ill!u,j r--Q(p;;,;)· _j 

[(! ]--[vJ::: J-[xJ:rJ:: J·--(:tJ:C: ]--f)f;ivik: J 
[! ub ']--{): , ::J--I:EmDqn ]-{)mJ?2.n :J--{]nDon J 
[Jr ub J-[Ir •uh :::J-{!&rs J--{)c,L:f"g:F--(!r,r~g J 

l vn: u.h '}--{!,,..n_. _ _.H A1i.luv H AlSnv ·J 
l VIII uh HJ:e l-fl§ ::H:Ofu:::J 

[x;!10::Ji J--[:{rv:uE ]--[r! J 
[In ub J--{)wl:.:i.:.k ::J---- 1 

[Iv 'Ui) J--[ Ol.2,e;. :J-- 1 

? ·---{)! : : J 
·: ----(12-- J 

335 



336 

i l. n m. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kryssarna 64 och 65 lämnade Östersjön 1955 och fo nsut 
via Norra Ishavet till Fjärran östern, där de, så vi tt 1~1 LQ 
kan se, fått namnen JJmitrij Pozjarsij och Kozmu .1 fin~:1 

Kryssarna 12 och 24 lämnade Östersjön 1956 och gina· 
till Norra Ishavet. Under förutsättning att icke ytter]0 

gare två kryssare tillkommit i Östersjön måste detta iJI
nebära, att två av de sju färdiga kryssarna där h afl dessl
nummer, varför antalet Sverdlov-kryssare i Östersjön en~ 
dast borde vara fem i stället för sju, som up pgives i 
Marinkalendern. 

De båda kryssarna Rurik och Oleg i Fjärran ö stern ha 
synbarligen varit felaktigt upptagna i Marinkalendern 
1956. Årets kalender antyder möjligheten av att kryssare; 
av Svercllov-typ kunna vara under byggnad i Fj ärran 
östern men länmar inga preciserade uppgifter. 

Det vill synas, som om de nummer, vill.;::a användas på 
icke namngivna kryssare, dels kunna avse någon av dessa 
(jfr pk t 2 ovan), .dels skulle ändras från år till år. I 
annat fall erhålles ett sununerat antal kryssare, som vida 
överstiger Marinkalenderns. 

5. De år 1956 som i tjänst varande upptagna kryssama 2~ 
och XI i Östersjön, äro tydligen fortfarande under 
byggnad. 
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Tyska hjälpkryssare under andra världskriget 

Av lmpten .J.-C. DANCKWARDT. 

Under första världskriget gjorde ett antal till hjälpkrys-
are ombyggda handelsfartyg värdefulla insatser på tysk 

sida, dels genom. sänkning av handelsfartyg och dels genom 
~ tt de bland avsevärda allierade sjöstridskrafter såväl för 
]1andelsskydd som för jakt på dessa havens fribytare. En 
del a v dessa fartyg vunno världsrykte för sina d j ärva färd eL' 
såsom t e Möwe, \Volf och Seeadler. I den tyska marinens 
krigsplanläggning ingick vid andra världskrigels utbrott 
ruslandet av ett antal hjälpkryssare för liknande uppgifter. 
Här nedan skalllämnas en redogörelse för dessa tyska hjälp
kryssares operationer m m under andra världskriget. En del 
av· dessa fartygs öden or.:h äventyr har mera ingående skild
rats i särskilda böcker, medan uppgifterna om andra fartyg 
återfinnas mera sparsamt i efterkrigslilteratnren. 

Den tyska sjökrigsledningens dilemma. 

Den tyska marinen var vid andra världskrigets utbrott 
lämligen illa rustad för ett storkrig på världshaven. Detta 
förhållande hade vid ett flertal tillfällen påpekats för Hitler 
av dåvarande tyske marinchefen, storamiral Raeder, som 
hade varnat för ett krig. Den engelska flottan var vid krigs
utbrottet sjufaldigt or.:h den franska trefaldigt överlägsen, 
lonnagemässigt sett. Härtill kom det brittiska sjörikels 
krigspotential. Det fanns sålunda knappast någon utsikt alt 
llled till förfogande sH\ende krafter åstadkomma ett avgö
rande till sjöss. Möjligen kunde man tänka sig att med hjälp 
ay ett överhigset flygvapen under ett utsträdd krig så smfl
ll!ngom lyck3s hålla nere den engelska sjömakten. Lika litet 
h~de man vid krigsutbrotte t inle en tanke på en l andstig-
111l~g i Engl:md vurc sig från den politiska ledningens eller 
k_ngsm aktens sida. Därför återstod närmast för den lvslm 
~ ökrigsl edningen att söka strypa Englands förbindelser Över 
E~Ven så att moderlandet på detta sätt tvingades på knii.. 

1
1!arenheterna från första världskrigets. oinskränkta ubåls

pi'Ig hade klart ntvisat vad dessa förbindelser betvdde fö• · 
"11glan ds krigsinsatser. De för dylika uppgifter till förfogan -
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dc ståen de stt·idsmcdl en var ubåtar, snabb a öven·nite nsf 
tyg av al la typer m ed tillräckl ig aktionsra di e, vi.ilu tn1s· l·ur, 
hjälpkryssare och snabba fö rrådsfar tyg för alla dessa h~~~ Q 

dc.lsförstörarc .. sa.mt en god uond err~ill else t.j.~ I~sl. Si;st !lien i;~\',: 
mmst k0m Jiadlll kravel pa starkast mo.Jllga lnst a nd f t··" · 
flygvap ilcl. Jämförda fni'lyg för f:.w l~·g Ya r emllerlid dc CJ;~: 
c lska enhe terna ~>l0rrc, snabbare och hältre beslyckade ;\ 
de tyska, vilket icke gjorde läget gynnsammare. ' 11 

B risten på övcrvat_tens; t ridskraf~cr fi~r hand elsk1 i:.( Ynt· 

s tor cch sumnla v:cn forhallandet v 1d kngs utbrotlet nii r dct 
gällde ubåtsvapnet ~ 57 enheter, varnY endast el ! :10-l nl 
kunde sällas in lill sjöss . Med denna bakgrund är det !,a nska 
själ vklart Hlt man r~iknade med att hjälpkryssarn a h;H k~ en 
o.: lor uppgift att fylla . · 

S' lruteyisk mdlsiittning. 

Englands möjligheter att på aHa hav skydda sinn s.i iiför
bindelser var mycket snd. Man fick koncentrera sig ti ll Yiss;< 
utsatta punkler ell er områden , där e tt an tal sjöväga r :-; am

m anslråladc. AU öve r t c Indiska Oceanen ordna konvoj eri ng 
för a lla fartyg va r icke hinkbarl. De stora världsh aw'n var 
därfö r lämpl iga jaktmarke r för dc tyska hjälpkrysarnn. Del 
st ra tegiska resultatet av deras verksamh e t blev aLL en gels
männen tvingades att inom d essa områden h ålla re latiYt 
sto ra sty rkor av överva llens.fartvg för att söka spåra u pp och 
nedkämpa dc tyska kaparna. För värdefullare transport er 
m ås te man dessutom ordna särskilt närskydd m ed i> rlogs
fartyg. En enda hjä lpkryssare ku nde på detta sätt b inda ett 
flertal örl ogsfartyg, v ilket i sin Lu r innebar en avl as l nin~ 
för dc i.yska ub<:ltarna och fåtaliga övervattensfartygen J 

e uropeiska farvatten. T ill dessa verkningar kom sjLildallet 
de t s~inkta tonnaget och i vissa fall även ·d e vörddnll n r:t· 
varor, som ett eventuellt prisfartyg kunde föra fr am t1 ll 
tyskt elle r tyskockuperat område. 

Fiirutsiill ninga rna {ör hJälpkryssarnas o p e ration e r. 

Att under första världskriget, utan hjälp av flyg, r~ld ar 
eller mode rna radioförbindelser, spåra upp en fientlig ll.Ja]J!
kryssare på t e Indiska Oceanens ofantliga vidder va r un_ge; 
fär som a ll söka eft er en nål .i en höstack ~ ibland v ara ]!!C 

svårare. En hjälpkryssa re kunde därför ha gan ska sto rn 
chanser att klara sig under långa tider. Yid an dra vtir](b· 
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: ·els utbrott var löget icke fullt lika gynnsamt för tyskar
pl~nen v arken flygets eller radarns prestanda var ännu s:'t 
1\a 11a att läge t var allt för ogynnsamt för ett ensamt fartyg. 
1 ~t enda medlet alt lokalisera de tyska handelsförstörarna 
~ar att pejla in eventuella nödsignaler från angripna fartyg 
'ch därefter la upp j akten. Liknelsen med nålen och hö-
01acken gällde alltså fortfarande till viss del ~ höstacken 
;
1
ade möjligen blivit _m,i_~Hlrc. Allt cft_er som flyg~ts ~äckvid

[er ökades, rada r n mfordcs och p eJ !system e t forba ttrade,;, 
~ninskades emellertid i samma takt förutsättningarna för 
operationer med hj älpkryssare eller enstaka örlogsfartyg 
]ångt från hemlandet. Särskilt var det här möjligheterna att 
från moderlandet e ller franska hamnar obemärkt passera 
nt på oceanerna, som avsevärt reducerades. Den vanliga 
rägen ut från Nordsjön gick h~ir upp längs den norska kus
ten, därefter norr om 1sland och sedan rakt söder ut mellan 
Island och Grönland. I och med USA:s inträde i kriget och 
de senare igångsatta ishavskonvojerna till Murmansk mins
kades sannolikheten y tterligare för att ett fartyg oupp täckt 
Ekulle kunna passera ut på Atlanten denna väg. Man kan 
i detta samm anhang gö ra den reflektionen, alt hjälpkryssar
na h ar spelat ut sin roll p å världshaven vid ett krig, men 
att deras uppgifter troligen kommer alt övertas av ubåtar. 
Atomålderns kapare lcommcr sannolikt att utgöras av atom
drivna ubå tar, som med hjälp av alla teknisk'a finesser från 
underva ttensläge både söker upp och förgör sina offer. 

Hjälpkryssarnas lllruslning. 

De tyska hjälpkryssarna utvaldes bland snabba och mo
derna handelsfartyg om c :a 4000~!:)000 BRT storlek. Dessa 
litrustades sedan med vapen och anordninaar för att kunna 
~lrrder längre tid operera till sjöss. Bestycl~ningen utgjordes 
1 regel av medelsvårt artilleri av 15 cm kaliber och 7,5 cm 
0~~: 37 mm li.itt artilleri samt luftvärn (bild 1). Nästan alla 
jJaser uppställdes dolt bakom sv_ängbara _portar, höjbara 
Uckor eller bakom annan maskermg på dack. Luckor och 

lllaskering kunde sedan på mycket kort tid med mekaniska 
fn?rdningar fällas eller föras undan. Det n1.cdelsvåra artil
enet förs ågs med avståndsmätare och eldledningsinstrn-

11lent. Förutom artilleri utrustades fartygen med torped tuber 
0~h anordningar för fällning av minor (bild 2). Inombords 
"1dtogs även stora förändringar. Splitterskydd uppsattes 
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Bild l. 

2-15 ca kan_ 

. i 
m1nrum 

C! tör msv 

hö j bara luckor 

2-15 cm kan 
p:l. varje sida 
under höjbara 
luckor 

Schematisk skiss över en tysk hjälpkryssares b :;väpning m 
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kring ömtåliga maskiner och p f1 bryggorna, stora olj etankar 
för motorbränsle anordnades, samtidigt som förd d~utnm
mcn i övrigt fylldes med alla slags förnödenheter. \'idm·c in
redde man förläggningsrum för räddade fartygsbesätt ningar, 
Till slut konstruerade man anordningar för att snabb t ii. nd ra 
fartygets utseende såsom t c lösa skorstenar, m asl<'r och 
bryggdelar. De större fartygen försågs. dessutom m ed spa
ningsflygplan, som doldes i lastrummen och som vi d start 
sjösaltes med en kran, som sedan också tog hen1 plan et efter 
ulfört spaningsuppdrag. Förutom hjälpkrysarens egen be
sättning medföljde i r egel etl antal prisbesättningar. som - ~ skulle föra hem eventuella prisfartyg. Befälet över hj älp- l ~ 

~ :ca ..., 

kryssarna anförtroddes åt skickliga äldre officerare . ofta 
med erfarenhet från civil sjöfart. Befälet togs i öuigl till 
stor del från de tyska oceanrederierna. Slor omsorg i:i.gnade~ 
även å t sammansättningen av besättningen med hänsyn till 
a tt den skulle leva tillsammans i kanske över elt <'l r utan 
a lt sätta sin fot i land. 

Tyska hjälpkryssare flnder VK 2 och dessas insatser. 

lJuder andra världskriget utrustades tolv större hj älpkrys
sare för handelsförstöring på oceanerna, av ,vilka nio insa ttes 
i operationer. Dc tolv fartygen framgår av vidstående ta b~ll. 
Deras verksamhet skildras summariskt i följ ande aYsn1tt. 

Atlantis. 

Den första hjälpkryssare, som lämnade tysk ham n, vnr 
"Schiff Hi" eller Atlantis, som den mer allmänt kalla des. Det 
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B ild 2. Det medelsvåra artilleriet doldes bakom sinneika luck
konstruktioner . T v syns en av torpedtuberna. 

var Hansa-rederiets fartyg Goldenfels på 7862 BRT, som be· 
sivekades med sex 15 cm, en 7,5 nn och två 37 mm kanoner 
fö"rutom fyra 20 mm lv-pjäser och fyra torpedtuber. Far tyget 
gjorde en fart av 17 knop med hjälp av två MAN d;iesel mo
torcr om sammanlagt 7()00 Hk. 

Fartygschef var dåvarande fregattenkapHän- Bernhard 
Rogge, sen are viceamiral. Fartyget länmade Elbemynningen 
i mars 19-10 och styrde nordvart för att efter att ha rundat Is
! and stvra söderut meUan Island och Grönland till Svd a tian· 
ten med uppgift att "snarast möjligt operera läng~ r outen 
Kapstaden-Freetown för att avlasta läget i Nordsj ön". .. 

lVIaskerad sorn det japanska lastfartyget Kasii Marn, sir 
vade Atlantis Inot sin första egentliga uppgift - utl äggan ,e 
av en minering utanför Kap Agulhas vid Kapstaden . ~atte1; 
mellan den 10 och 11 maf befann sig Atlantis på pla~s s~ 
nära land alt man kunde se bilstrålkastarna längs kustvag_e~:; 
92 minor fälldes enligt plan utan att man på allierad 51 

:, 

upptäckte något. För att förvilla rnotståndaren fä lldes el~ 
räddningsbo~ märkt "U 37", som om den 'hittades, }( L!!~t
förleda till antagandet att minorna utlagts av en ubat. 
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Bild 3. Hjiilpkrysmrna Atlantis och Orion vid ett möte inom 
operationsområdet . 

lantis satte m1 högsta fart mot Indiska Oceanen, där man 
under nära ett ;)r uppehölJ sig med god framgtmg. ArsslöHeL 
19'10- 19-11 tillbringades på den lilla ögruppen Kerguelerna 
nära Antarktis, där fartyget fick en välbehövlig översyn un
der nära en hel månad. Efter en p eriod i Sydatlanten ställ
d~s fä rden mot Sundasundel. I St.illa Havet kompletterades 
r.örråden fr tm el t förrådsfartyg, som utrustats i J apan. Resa u 
?Ver dessa vatten gav emellertid mycket litet i utbyte och 
l november 19ll var man å ler i farvattnen mellan Afrika och 
Sydamerika. Den 22 november n1.ötte Atlantis här sitt öde 
i fonn av den brittiska kryssaren Deuonshire. Största delen 
av besättningen lyckades gå i båtarna eller togs upp av 
den tyska ubåten U 126, som sedan tog livbåtarna på släp. 
De räddade överfördes senare till förrådsfartyget Python, 
sorn emellertid i sin tur blev sänkt av en annan brittisk 
kryssare Dorselshire. Atlantis besättning fann sig nu fö r 
hndr.a ~ån~_en drivande oi livbåtar p~\ Atl~ntei_I __ 5000 sjömil 
e!nifran. Aven denna gang kom ubatar hll hJalp och efter 

lllanga mödor lYckades fem ubåtar (en tvsk och fvra itali-en k · " " s ' a) nå fransk hamn med vardera c:a 100 man ombord. 
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Bild 4 . "Schiff 16" - en till synes helt ofarlig handelsånga1·c, bakom 

vars kuliss döljer sig en välbestyckad hjälpkryssare. 

Orion. 

Ungefär samtidigt med Atlantis utrustades "Sd1 ifl" 36'', 
som fick namnet Orion, till hjälpkrys.sarc. I detta fall vnr 
del IIAPAG-rcdericts Kurmark p å 7021 BRT, som ombygg
des . .'\ven detta farlv g fick sex 15 cm kanoner jämte lätta 
pjäser. Minlasten utgfordcs av 230 minor. Den 6 apr il 1910 
lämnade Orion Elbenwnningen och följd e samma viig som 
Atlantis. Orion skulle· ctJJcllertid främst förlägga si w1 Oj) ~ 
ra tion er till Stilla Havet och utanför Australien angripn s .] ~ 
fa rlen d~irifrån till England. Fartygschef var frcgaltcnk_apl~ 
t~in Kurt \Yevher. I mitten på juni lade Orion ut sin a nunor 
i Hauraki-btikten i sikte av land men utan a tt dc ny azee· 
ländska fartvg, som kryssade i farvattnen upptäckte vad. de: 
egendomligt. manö:rcrandc han~~clsfartyget had~ f ö1 - ~1%7 ; 
nallens mörker. Onon lYckades sanka eller uppbnnga .>1.! 
BRT och inlöpte den 23 a ugusti 10--!1 i Bordeaux h am n efter 
ull i nära ett och ett halv år ha varit till sjö'Ss. 

\Vidder. 

Detta fartyg med bcteck_ningen "Schiff 21" var et t 7.~:~~ 
BRT fartyg som ursprungligen hette Neumark. De t hest. 
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-ndes på s_amma s_ätt som Atlanti~ och Orion och lä 1~madc 
~Jbe i m aJ HJ-10 for att operera 1 Nord-Atlanten. Pa fyr a 
e ' nader lyckades man sänka 58.6-15 BRT men måste p å 
11 1.~ 11 d av ständiga maskinhaverier i oktober 19-!0 löpa in till 
gl fran sk hamn och avbryta expeditionen. Fartygschef var 
~~rvettkapitän von Rucktcschell. 

f /101'. 

JOOO-tons bananfartyget "Santa Cruz" tillhörigt det Olden
bUrg-Portugisiska rederiet förvandlades i början av 19-10 tiil 
hjälpkryssaren Thor ("Schiff 10"). Den 6 juni lämnade Thor 
Kiel under befäl av kapi tän zur See Kähler för operationer 
i Sydatlan ten. Efter 10 1/z månader till sjöss och efter att 
ha sänk t nära 100.000 ton fientligt tonnage ;ltervände f a r
tvget den 30 april 19-!1 till en hamn i södra Frankrike. Här 
ö,,erlämnade Kähler befälet till I\.apitän zm See Gi.imprici1, 
som ånyo styrde Thor ut på världshaven i januari 19-12. 
Kursen salles nu mot Stilla Havet där ytterligare 50.000 ton 
sänktes. I november togs fartyget in i Jokohamas hamn fö r 
översyn. Den 30 aovember 1942 inträffade en knallgasexplo
sion ombord på ett bredvidliggande tankfartyg, som inte 
bara fö rstörde tankfartyget, utan även Thor. 

Pinguin . 

Kandelfels p å 8000 ton som tillhörde Hansa-rederiet blev 
nästa hj älpkryssare, som under namnet Pinguin eller "Schiff 
33" under nära ett år skulle göra Indiska Oceanen och d e 
ans,traliska vattnen osäkra. Även Pinguin försågs med sex 
15 cm kanoner förutom en 7,5 cm bogkanon (för skjutande 
av prej slcott), et t antalivpjäser av mindre kaliber, fyra tor
pedtuber och över LWO minor - en aktningsvärd bestyckning. 
Farten var 16- 17 knop. 

Pinguin lämnade den 15 juni 19-10 en östersjöhamn och 
styrde via Stora Bält upp längs norska kusten , där man bytte 
skepna d till det rvska statsfartyget Pechora från Arkangelsk. 
Därifrån följd e 1i.1an den vaniiga hjälpkryssarvägen mellan 
~~and och Grönland till operationsområ det i Indiska Oceanen. 
a vägen försåg man ubåten u-A, vilken skjutit slut sina tor

~e~elr , m ed nylt torpedförråd. En dag i november 19-11 upp
ll:'ngadcs den norska tankern storstad, som gick i engelsk 
Janst. Pinguin fylld e nu sina egna tankar varefter Storstad 
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t.ill sjös,s byggdes om till hjälpminfartyget "Passat". De 1 ·' 
fartygen satte var för sig kurs på Australien, där de r-):t(j<t 
minorna fälldes utanför Kap \Vilson. Härvid anrop0181a 
Passat av fyrtornet Promontory, som fick svaret aH <l etades 
det norska tankfartyget Stors.ta!l på väg till ~Ielbourne . p~~.t· 
tornet svarade att storstad skulle se upp for tyska h j .. ( 
kryssare och önskade lycklig resa. Nästa minspä rr ud:t 
utanför Melbourne där man lyckades klara sig f rö n en 11c-~, 
g!mgen_ auslralisl_~ b~vakningsbå t. P inguin fälld e smn tid~t
s.ma nunor utanfor S1dney och Port Boba rt u tan sliirre sv~ l 
ri.gl.Jeter. Ope_rati~merna i Indi~:k a Oceanen forts a tte. Pass~[ 
<hngerades hll Syda tlanten, dar man skulle sam mant räffo 
~ör bunln:ing ... Pinguin begav sig nu ti~l valfångst omrft<ien:; 
l· oAntar~zhs dar bl_ a tre stora valkokene1~ och ~tt stort antal 
fangstbatar uppbrmgades - - 40.000 ton pa 2-! tmunar. 1\.oke
rierna och fångtsbåtarna sändes med prisbesättn inga r till 
Bordeaux där de inträffade m ed sin vär defulla last. Under 
dessa operationer sammanträffade Pinguin m ed kl'\·s :; aren 
Admiral Scheer, som opererade i dessa farvatten. Efter alt 
för sista gången ha bunkrat från storstad sattes k u rsen åter 
mot Indiska Oceanen där Pinguin den 8 maj 19-!1 miitte sitt 
öde i form av brittiska kryssaren Cornwall. Efter en kor t 
strid befallde fartygschefen Kapitän zur See Krö de r sin be
sättning att överge fartyget. Ordern hann aldrig verks tällas. 
En träff från kryssarens 20,3 cm pjäser i minrummel. dä r än
nu ett hundratals minor förvarades, resulterade i en förödan
de explosion. Endast tre officerare, 10 underofficerare och 17 
man räddades av den brittiska kryssaren. När Pingu.in sjön!; 
h ade hon tillryggalagt 59.188 nautiska mil- två gånger r un t 
jorden - och uppbringat eller sänkt 136.550 ERT fientligt 
tonnage. Lägger man härtill de c:a 50.000 ton som föll offer 
för Pinguins minor kommer man upp till nära 200.000 ton. 

E om eL 

Norddeutscher-Llovds 300(\..tonnare Ems blev "Schiff 43" 
under befäl av Kap.itän zur See Eyssens. Med bisU\ nd a~ 
ryska isbrytare förde Eyssens Komet genom Norra Ish~~fe 
och genom Beringssund till Stilla Havet. Ryssar na so d 
emellertid i sista stund hindra fartyget genom för ehi:i ran . ~ 
av genomskinliga skäl av olika slag. Fartygets chef tackaCl~ 
emel~ertid för hJälpen och oletade si~ själv en väg u~ g~n~~lc 
paclosen. Under en 17 manader lang resa oska d!IggJ01 
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Bild 5. Hjälpkryssarnas fart var regel 14-17 lmop (här Komet) . 

Komet över 60.000 ton. Dessutom hann man med att b eskjuta 
fosfatfabriker på ön N aurun, minera i australiska valten och 
operera i Antarktis. Den 30. november 19H förtöjde Kome t 
i Hamb urg. 

Vid ett försök att ge sig ut pä en andra resa torpederades 
emellertid Komet av den engelska motortorpedbåten M.T.B. 
236 utanför Cap de la Hague p[t fransk a kanalkusten. Hela 
besättningen omkom härvid. Som chef tjänstgjorde då kapi
lan zur See Brocksien. 

Kormoran. 

,Denna hjälpkryssare, tidigare IIapag-rederiels Sleiermark 
Pa 9400 ERT, lämnade i december Hl-W Gotenhafen för ope
~ationer i Indiska Oceanen unrler befäl av fregattenkapit~in 
, etmers. Kormoran hade även fr amg· ån rr under nära elt helt a L "' r Varunder 68.000 ton sänktes eller uppbringades. Den 19 
kovember mötte man emellertid den brittiska(australiska) 
{Yssaren Syney. Genom överraskande eldöverfall lyckades 
et för hjälpkryssaren att på kor t håll få in en torpedträff 

~eh ett flertal 15 cm träffar på den lätta kryssaren. Sydney 
orsvann u r sikte i ett rökmoln och gick inom kort under 



348 

med man och allt. Kormoran hade erhållit lätta skado r .. 
ma~~ ly_ckades i_oke begll'~nsa en brand som:. ut~ru ti l Ya·;~~1: 
besattnmgen tvmgades hunna fartyget. Besatlnmgen hc]· t 
des nå stranden och föll i fångenskap. Det hör knapp a~ [ ~-~
de vanligare händelserna att ett handelsfartyg n edkäntp~ ~ 
en kryssare i öppen strid. ''1 

Jl[ichel. 

_ Denna r}1jälpl~_ryss~re, de~_1 f . d pol~~1ån~~~·e~_1 ,~ie l_sk o !l it 
oOOO BR I , erholl tackbenammngen Schtff 28 . hl r lYnet 
Jämnade tysk hamn i april 1942 för operationer i s't{ih 
l-lavet. Befälhavaren insjuknade emellertid svårt och m{1 st~ 
sätt_? s iland i J apan d ä_~· Kapit~n zuro Se~ .. Gumprich ö",~l'log 
befalet. Denne hade fort befalet pa hJalpkryssaren [hor 
som förstördes i J okohamas hamn i november 19 12. :\ tichr-J 
]vekades sänka nära 100.000 ton innan den föll offer fö r den 
a'merikanska ubåten Tarpan den 27 november 1943. Hjälp
kryssaren var då på hemväg från Japan. 

Stier. 

Denna 5000-tonnare lyckades under sex månaders O)>eratio
ner på Atlanten sänka 26.000 lon innan den i strid med det 
kraftigt bestyckade amerikanska handelsfartyget Slephcn 
Hoplcins (en l annan källa Harry I-Iopkins) den 27 n ove mb<'r 
1942 råkade i brand och sänktes av sin egen besättning. Be!· 
sättningen togs upp av blockadbrytaren Tannenfels och Ja, ncl
sattes i fransk hamn. Stier hette förut Cairo och tillhortie 
Atlaslinjen. Fartyget fördes av Fregattenkapitän Gcrlach. 

Han::;a. 

Delta fartyg "Schiff 5", f d Meersburg, på över 9000 ton 
utrustades som hjälpkryssare i början av år 19-1-J. De t sa tt6 
emellertid aldrig in som. hjälpkrvssare, utan användes soill 
utbildnings- och\nålfartyg. I slutet av 19-15 överfördes Ha n~a 
till England. 

Coronel. 

Motorfartyget Togo på 3600 BRT, tillhörande Dc utsche· 
Afrika-linien, omva~1dlades under 1942 till "Schiff 1 1", vM; 
vid det försågs med sex 15 cm kanoner, sex :10 m m l v~k 8!_ 
och ett stort antal 20 mm pjäser. Denna beväpning ~ir sJgnJ 
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" tiV för utvecklingen, om m an jämför den med de försin 
f 1~-~pkryssarnas bevi.ipning. Det allierade flyget blev näm
l~l8 11 en allt svårare och farligare motståndare och fartygen 
1 1~5 te förs es med sladd n~i.rluftvärn. Som de flesta andra 
11~äipkr?:ss~re försåg~ dessut~Hn C? r~ne.l .. m~d spa~1ingsflyg
!IJ n. Nar fartygschefen anmalde s1g 1 SJokngslednmgen ytt-
1~ de storamiral R aeder till honom: "Thieneman, detta iir 
! ~ t sista försöket. .. om :1i har .tur ooch konu?er igenom, blir 
1i t kanske det nast s1sta. V1 maste fortsatta m.ed denna 
tCe tod så länge den ger resultat mot England -- trots den 
~:. 8ftiga fl ygövervakn ingen". Efter att ha avslutat utrusi.-
inoen i en fjord vid Kristiansand sattes kursen efter lång 

Jläntan söderut för alt söka forcera Engelska kanalen. Ge~ 1

10m sitt stora djupgående måste Coroncl föras fram med 
:tor försiktighet. Utanför belgiska kusten fick man grundkäli
ung m en lyckades komma flott. En andra grundstötning var 
Jlvarligare och utanför Dunquerque körde man på ordenl
igt och tvinga;ies. stå kvar över en .. hel .dag. Tu,ngt luftväm 
n·upperacles pa den bara 300 m avlagsna slranoen och man 
hade tur - det engelska flyget lyckades icke uppläcka far
tvget och följ ande natt vidhögvatten blev h j ä l p kryssaren flott. 
Eftersom det var otänkbart alt passera den smalaste delen 
ar kanalen under dagsljus gick Coronel in till Dunquerque. 
Xär nallen föll på startade man söderut med en eskort av 
12 "räumboote". Under L10 långa minuter besköts konvojen 
av det engelska kustartilleriet vid Dover med hjälp av radar 
dock utan resultat. På engelsk sida hade man nu upptäckt 
att det här inte kunde röra sig om .ett vanligt handelsfarlyg 
utan troligen ont en hjälpkryssare eller blocka~r~tare. T~~~ 
vare månsken kunde engelska nattbombarna fa m en traff 
i försk eppet på Coroncl, som. tvingades gå in till Boulonge. 
Fartyget fick nu flera skador under de allt häftigare flyg
anfallen mot de franska hamnarna. Coronel löpte tillslut 
ut, men inte i gapet på väntande örlogsfartyg, utan återför
des i stället i hemlighet till Tyskland där det ombyggdes 
lt][ j akts tridsledningsf arlyg för natt j a k t (bild 6). 

Sk0 • rpzon. 

Detta fartyg p å 2.-135 BRT var det minsta som hjälpkryssare 
Utrustade tyska handelsfartyget, men också det snabbaste 
n· .. l9 knop. Det kom e1~1ellerlid alch:ig .. att utn~~tjas son,: 
,lalpkryssare utan utnyltJ ades som nnnlaggaren Barbarn 
·Ch senare som logementsfartyg i Kiel. 

23 
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Bild 6. "Schiff 14", lyckades aldrig nå sitt operationsområde utan 
byggdes efter skador om till nattjaktledarefartyg 

Ammerskerk. 

Detta fartyg på nära 8000 BRT erhöll benämningen "Shlff 
19" men fullbordades icke. Det sänktes den 15 j u ni l!J l l so;n 
handelsf m·tyg. 

övriga fartyg. 

Utöver dessa egentliga hjälpkryssare utrustad es en b~_o c
kaclbrytare tillfälligt som hjälpkryssare i och för m inialL 
ning. Detta var den tidigare engelsk~ ångaren .?pc~·bank se; 
nare "Doggerbank", som lade ut nunor utanfor h<lps tadei 
och Kap A gulhas på s,in väg till J apan. 

H jiilpkryssarnas resultat. 

Sammanlagt sänktes eller uppbringade de ty ska hjälp: 
kryssarna omkring 850.000 BRT eller 13G krigs- och han~l e ' 1 
fartyg, etl icke föraktligt resultat särskilt som de t f~· aJnsr 
uppnåddes under de tre första krigsåren. I denna siff ~·a 9 r 
icke inräknat de sänkningar som orsakades av de m inenngn 

351 

111 utl ades av hjälpkryssarna. Härutöver förorsakade hjälp · 
ryssarna de allierade mycket obehag. Asevärda styrkm· 
'
1
äste avdelas för skydd nv sjövägarna och för jakt på dessa 

;;~ven s fr ibytare, viU<.et i sin tur självfallet innebar en viss 
avlastning i europeiska farvatten. 

slutord. 

Mot slutet av 19-!2 stod de l klart för den tyska sjökrigsled
ningen atl hjälpkryssamas tid var förbi . Orsaken h~irtill Yar 
den all t mer förbättrade övervakningen av de Tyskland om-
6ivand e farvattnen samt tillkomsten av radar och förbättra
de radiopejlmetoder. USA :s in triide i kriget ökade ocksft 
möjligheterna alt övervaka oceanerna och sammanföra vär
clefulla farlyg i konvojer. HFilpkryssarnas gyllene t id var 
därför förbi red an i mitlen av and ra världskriget. Som ovan 
nämnts kommer deras roJl i ett eventuellt kommande kr ig 
sannolikt att övertagas av atomdrivna ubåtar på världs
haven. 

Dc tyska hj~ilpkryssarnas bedrifter måste av sekretessköl 
förtigas av den tyska ledningen och delta medförde att num 
under k rigsåren knappast hörde talas om några operatione r 
av detta slag och det är först i och med efterkrigslittera
luren , som en del fakta kommit i dagen. Denna översikt 
har velat ge en resmne av denna typ av sjökrigföring som 
ett komplement till den bild av kriget till sjöss, som tidigare 
presenterats i olika sammanhang. 

LITTERA'.fUR l\1. M. 

Schiff 16, Frank-Rogge, Oldenburg 1955. 

Kampf u n d Untergang der E:riegEmarine, C. Bekker, Hannover 1953. 
Vagabunden auf See, Weyher-Ehrlich, TUbingen 1953. 

Gespens t erkreuzer HK 33, J. Brennecl;:c, Hamm. 1953. 
\Vie das Gesetzees b efahl, Samlingsverk, Wels u Starnberg 1954. 
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Meddelanden från främmande mariner 
Meddelade från Marinens pressdetalj. 

Amerikas Förenta Stater. 

Hangarfartyg: 

Princeton har genomgått en mindre översyn och därvid bl a fått 
ny huvudmast. Det har emellertid inte bestämts när Princeton skal) få 
vinkeldäck 

Our Navy l jan 1957, 

Kitty Hawk kölsträcktes den 27 december och beräknas bli klar 
1959. Det sjätte fartyget av Forrestal-klass, Constellation, beräknas 
kunna kölsträckas i september detta år. 

Jagare: 

Eskortjagaren Hartley, den tredje 
slutet av november 1956. 

Our Navy l febr 1957 . 

en serie på fyra, sjösattes 

La Revue Maritime 1957. 

Delatur (Forrest Sherman-klass) trädde i tjänst i december 1956. 

La Revue Maritime febr 1957. 

Ombyggnader: 

Samtliga hangarfartyg ( CV A) utom två har nu fått eller är på väg 

att få vinkeldäck m m. 
Our Navy l febr 1957. 

Robotvapen. Ubåtar: 

Flottan undersöker möjligheterna att bygga en ubåt för det speciella 
ändamålet att kunna skjuta robotar, som kan nå 1500 miles. 

Our Navy l febr 1957. 

Specialfartyg: 

Världens finaste navigationsutrustning finns på Campass Island 
(EAG-153), ett ombyggt lastfartyg, som trädde i tjänst i dec . Fartyget 
representerar det första steget mot fartyg som kan skjuta långdistan-
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. . ballistiska robotar, som t ex Jupiter, långt ute till sjöss med oerhörd 
Slo a 
~o·grannhet. Eftersom dessa långdistansrobotar inte leds utan faktiskt 

~~~stora raketer beror deras noggrannhet av att fartyget vet sitt läge 
119. exakt som på meter när. På Compass Island har för att möjliggöra 
5 etta för om bryggan byggts ett litet astronomiskt observatorium, som 
dl a innehåller små teleskop, vilka genom att utnyttja fotoelektriska 
~eller kan följa stjärnorna dygnet runt. Längre fram kommer att in-
1110nteras ännu finare instrument, som kan följa vissa stjärnor genom 
de radioimpulser som utgår från dessa. 

För att motverka rullning har fartyget försetts med den nya typen 
av stabiliserings,fenor. Vidare finnes en 50-fots dom med sonar-utrust
ning under fartyget för att mäta farten över grund. 

Utskjutningsställen för robotarna har icke monterats än på sin plats 
akter ut. Landningsplattform för helikopter finns akterut. 

Fartygets navigeringssystem är känt som Ships inertia! navigational 
system, det s k SINS. Det har vidare sagts att i framtiden kommer 
campass Island att kunna mäta radaravstånd till månen. 

Our Navy l jan 1957. 

Atomdrift. 

Amiral A. G. Mwnma, chef för flottans Bureau of Ships, har i en in
tervju sagt att det första atomkraftdrivna jättehangarfartyget kommer 
att kosta mer än 300 milj dollar, vilket är nästan dubbelt mot vad Ranger 
kostade. En atomdriven Nautilus kostade 67 milj dollar och samma pris 
får man räkna med i framtiden. Skälet till att ett hangarfartyg blir 

relativt sett så mycket dyrare beror på faktorer i samband med strål
nings•skyddet. 

Our Navy tror sig veta att omkring 2000 personer i flottan håller 
på att utbildas för "atomarbete". 

Our Navy l febr 1957. 

Skyudstjänst: 

Ett vattenspolningssystem för att få bort radioaktiva partiklar vid 
atombombdetonation har provats under 18 månader på jagaren Purdy 
Och på fartyg, som. deltagit i atombombproven vid Eniwetok. Det består 
av plastslangar, som lätt kan förenas till längder med ett särskilt plast 
cement och som kopplas till brandpostsystemet. 

Our Navy l jan 1957. 

lläcldning från ubåt: 

En ny metod har införts för att nå ytan från en sjunken ubåt. Vid 
denna m etod behövs ingen särskild andningsapparatur. Den enda nöd-
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~änd.iga ut:ustningen är en uppblåsbar livväst. I korthet går lnet 

Llt pa att sa snart vederbörande lämnat ubåten skall han börja "t ·· Oden 

l o l 0111 !11 
ungorn~ pa uft och sedan under hela uppstigningen, som sl,er -a·· 

en hastighet av 260 fot/min, fortsätta att andas ut. 111ed 

Our Navy l febr l95l. 

Argentina. 

S iagsl{epp, kryssare: 

D en argentinska flottans två slagskepp, Morena och Rivactavia 

nyligen sålts för nedskrotning. Dessa båda fartyg sjösattes. år 
19

'
11

har 

Den år 1897 byggda kryssaren Pueyreddon , vilken under sena ·. 
.. t 

re <!r 
anvan s som skolfartyg, lwmrner också att skrotas ned. De pen ar 
r g , som 
as genom försäljningen av dessa tre fartyg, kommer att användas 

b' 
~ 

Idrag till ett hangarfartyg. (Se nedan under Stonbritannien). 

Cols Bleus 16 febr 195 7. 

Brasilien. 

Hangarfartyg: 

Det i föregående nummer av TiS omnämnda köpet av ett hanD'ar

fartyg från Storbritannien har väckt en del bekynuner i USA. ;l a 

ansågs att ett sådant köp skulle göras i USA så att alla amerikanska 

länder hade mer eller mindre standardiserade stridskrafter . E mellertid 

tycks det som om USA:s priser hade varit avskräclmnde. Brasil ien nar 

dessutom nyligen bl a köpt japanbyggda transportfartyg. Landets enda 

hamn som kan ta emot ett slagskepp är Rio de Janeiro m en baser 

planeras i Recife, Belam och Aratu. 

Brasilien blir genom köpet det första sydamerikanska land som f:'tr 

fartygsbaserat flyg men den traditionella rivaliteten mellan Brasil ien och 

Argentina kommer säkerligen att medföra att även det senare Jandet 

skaffar ett hangarfartyg inte minst av prestigehänsyn. 

Our Navy l och 15 jan 1957. 

Canada. 

Fregatte1·: 

Buckingham har försetts med landningsplattform för helikopter. 

La Revue Maritime febr 1957. 
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Chile. 

Jegnre: 
Jagar na Almirante 'Williams och Revieros, som byggs i England 

·fr TiS aug och sept 1956), beräknas kunna levereras under 1957. 

il 

Frankrike. 

~ybyggnader m m 1956: 

'(]nder 1956 sjösattes en kryssare, en jagare , fyra fregatter och el\·a 

linsvepare med ett sammanla gt tonnage på 20650 ton . Vidare kölsträclc

~es en jagare, sex fregatter, tre ubåtar, en dvärgubåt, fem ubå tsjagare 

och ett a ntal landstigningsfartyg m m med ett sammanlagt tonnage p:'\. 

23525 t on. 
La R evue Maritime febr 1957. 

!lelikoptrai· : 

För första gången skall en bestyckad helikopter tas i bruk i Alge

riet för att stödja helikopterburna trupper sedan de landsatts . Helikop

tern av t yp S-55, har prövats i Oran och befunnits tillfredsställande. 

Den är bestyckad med tre kulsprutor och en 57 mm kanon och har dess

utom pansar, som skyddar motorn och den fem man starka besättningen. 

Fler helikoptrar av samma typ slmll byggas, men i dem skall kanon.:n 

ersätta s med raketer. 
Aftonbladet den 18 febr 1957. 

Atomdrift. 

I Cherbourg kommer att upprättas en skola för utbildning av offi

cerare och övrig besättning tiil framtida atomdrivna ubåtar. I avvakta:1 

Pä medel för denna skola följer några officerare sedan fem. månader 

tillbaka kunerna vid atomingenjörskolan i Saclay. Dessa officerare, 

som till större delen är ubåtsofficerare, är tillsammans med en grupp 

Underofficerare och manskap, vilka också skall specialutbildas, embryot 

ti ll den första atomubåtsbesättningen. 
Cols Bleus 16 febr 1957. 

Indien. 

~l'egatter: 

Fregatten Khukri sjö~attes den 20 november. 

Marine News jan 1957. 



356 

lsraet, 

Fregatter: 

Den egyptiska fregatten IbrahiJn Arval, som erövrades av Is 
början av d n väpnade konflikten, l{ommer att repareras och clä~aet i 

eft~r utnyttjas av Israel. 

Our Navy l febr 1957. 

Japan. 

Baser: 

örlogsbasen i Kure, som varit beEatt av brittiska trupper sedan 
1945, äterlämnades till den japanska flottan den 22 november 1956. 
Dagen efter lämnade de sista brittiska trupperna Japan. 

La Revue Maritime febr 1957. 

Ubåtsjagarc: 

Ubåtsjagaren Hayabusa sjösattes i slutet av november Hl56 . Fa•·. 
tyget är på 400 ton med dimensionerna 57,7 X 7,2 X 2 m, skall kunl!:\ 
göra 26 knop och har förutom antiubåtsvapen två 40 mm. kanoner. 

La Revue Maritime feb r 1957. 

Nederländerna. 

Jagare: 

Jagaren Limburg, av Amsterdam-klass, trädde i tjänst i slutet av 
oktober 1956. 

La Revue Maritinte febr 1957. 

Budgeten 1957: 

Marinens budget för 1957 slutar på 352.77 milj floriner mot 324.31 

milj för 1956. 
Nybyggnadsprogrammet skall fortsättas under året. Bl a skall man 

börja byggandet av den tredje och den fjärde mabba ubåten i program· 
met Vidare skall konstruktionsarbetet påbörjas för sexton m insvepal"'l· 
Arb~tet på återstående jagare skall påskyndas och ombyggnaden a: 
Karel Doorman fullföljas. Vad beträffar marinflyget kan beräknas at 
reaplan av typ Sea Hawk skall ersätta de nuvarande Sea F ury. 

La Revue Maritime febr 1957. 
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Norge. 

~totortorpedbåtar. 

Flottan skall bygga nya motortorpedbåtar för 10,5 milj kronor. 
!låtarna blir bensindrivna och skall ersätta utrangerade fartyg. 

Dagens Nyheter 26 febr 1957 . 

Sovjetunionen. 

J{obOtar : 

Ihärdiga underrättelser säger att Sovjet har utvecklat och har i 
bruk robotar som kan skjutas från ubåt i uläge. Robotarna påstås kunna 
skjutas från en ubåt 70 fot under vattenytan och nå 150 miles. De på
stås redan vara i produktion. 

Our Navy l jan 1957. 

Sto rbritan n i en. 

Hangarfartyg: 

Triumf skall byggas om till ubåtsdepåfartyg. 

Marine News jan 1957. 

Det påstås att ett hangarfartyg skall säljas även till Argentina (Jfr 
ovan under Brasilien). Ingen officiell bekräftelse därpå har emellertid 
givits. 

Marine News jan 1957 . 

Slagskepp: 

Det är nu enbart en tidsfråga när King George V, Duke of York, 
Anson och Howe skall sl,rotas. 

Marine News febr 1957. 

liryssare: 

R:ryssaren Sirius har överförts till varv för nedskrotning. 

La Revue Maritime febr 1957. 

Jagare: 

Gabbard har överförts till Pakistans flotta. 

Marine News jan 1957. 
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F 1·egatter: 

Pytchley har såtts för nedskrotning. 

Marine News jan 1957. 

sydafrikanska unionen. 

Fregatter: 

Fregs.tten Wrangler har överförts till sydafrikanska unionens flotta 

där den skall döpas om till Vrystaat. Det var den första av tre fregatte; 

som unionen skatt få från Storbritannien. 

La Revue Maritime febr 1957. 

Venezuela. 

Jag·are: 

Ytterligare en av de sex jagarna på 1150 ton har nu sjösatts virt 

Ansatdovarvet i Livorno. Jagarens namn är Almirante Brion. 

La Revue Maritime febr 1957. 
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~jfterat u r 
JOHN EHRMAN. 
GRAND STRATEGY VOLUME V. 

H. M. Stationary Office. 634 s. 42 sh. 

"History of the seeond World War" utges f n av H. M . Stationary 

Office i London . Verket är avsett att ge en fulständig bild av den brit

tiska krigEinsatsen. Det är uppdelat på tre serier - Grand Strategy 

16 band), Campaigns (21 band varav 3 i serien The War at Sea) samt 

civil Affairs and Military Government (4 band). Utav dessa har hittills 

(jan 57) 7 band utgivits. De senaste av dessa är John Ehrman's Grand 

strategy Vol V och Vol VI, varav den förstnämnda är föremål fö r 

denna recension. John Ehrman har sedan 1948 arbetat på dessa två 

delar och deras fullständighet lämnar därför knappast något övrigt att 

önska. En begränsning ligger givetvis i att det huvudsakligen är den 

brittiska krigsinsatsen som skildras och ej den allierade . Detta märks 

särskilt väl i skildringen av l'riget mot Japan, där Burmafälttåget och 

dess planerade fortsättning av detta skäl tilldrar sig huvuddelen av in

tresset. 
Band V omfattar tiden augusti 1943- september 1944 och inleds 

med den anglo-amerikanska konferensen i Quebec, där riktlinjerna fö r 

fälttåget mot Tyskland på Europas kontinent drogs upp samt krigsirr

Ealsen mot Japan samordnades. Under den tidsperiod, som bandet om

fattar, genomfördes invasionerna i Italien, Normandie och Sydfrankrik~ 

samt tvingades tyskarna tillbaka mot Balkan och Polen och japanerna 

från Indiens gräns och tvärs över Stilla Havet. Ehrman studerar pro

blemen genomgående på krigskabinettets eller den högsta försvarsled

ningens nivå och läsaren får därvid följa de diskussioner, planläggnings

arbeten och jämkningar m ellan de olika försvarsgrenarna och mella n 

de allierade, som föregick a lla större beslut. Verkets objektivitet är a v 

naturliga skäl svårbedömbar men allt tatar för att Ehrman haft till 

gång till alla brittiska offentliga källor och kunnat utnyttja dessa utan 

Pä.verkan från statsledningens eller annan myndighets sida. Förutom 

denna sannolika rätt att fritt disponera l'ättor har Ehrman även för.•

deten av ett rimligt tidsperspektiv på problemen. Vad som bl a >är ny a 

~.en intressant är, att inte endast de fälttåg och operationer, som kom 

Ilt Utförande, är föremål för behandling utan ä-ven ett stort antal, som 

atv Olika skäl inte kom att genomföras . Tack vare detta blir den brittis1'a 
s . 

orstrategin och dess tänkbara riktningar myclcet väl belyst. 

Det bör vara av intresse att redovisa de nya och ännu ej kända 
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fakta, som en bok av denna typ lämnar och det skall genast <·· 

ifrån, att det kanske inte är så många. Gör man jämförelsen med ~~ga~ 
tidigare "populära" källor (Churchill, The seeond World War 1 agra 

Eisenhower, Crusade in Europe; Fuller, The seeond World \Va;"l: 
Wilmot, The Struggle for Europe), så skiljer sig Ehrmans verk f .. och 
genom sin fullständighet, klara objektivitet och detaljrikedom Giralllst 

. . , " . vct':i 
fmns det en hel del nya sakuppglfcer men knappast nagra större 

0 
s 

sensationellare och jag skall därför ej uppehålla mig vid dem Ch 
· t""ll t t d o h"" d 1 1 Utan JS a e· an y a nagra an e ser oc 1 problem, som belysts antingen u 
förligare eller på ett mindre vanligt sätt än tidigare. t. 

Som skildrare av det andra världskriget intar Churchill en domine. 
rande ställning, vilket är naturligt med tanke på hans centrala Plat 
i krigsledningen och hans eminenta författarförmåga. Men det har ~am~ 
tidigt vänjt oss vid att se problemen i "churchillperspcktiv" O<"h även 
att utnyttja hans krigsskildring som facit vid våra egna för<öl< ti!] 
problemens lösande. Det är inte min avsikt att förringa bet ydc b m av 

hans verk utan endast påpe!{a, att det som står där är Churchills upp. 

fattning av problemen och att det därmed inte är sagt, att den enbart 
utav den anledningen alltid måste vara den riktiga. Att vi som regel 
uppfattar Churchills uttalanden alltför dogmatiskt beror sannolikt för
utom på hans strålande statsmannabegåvning även på att han som regel 

i sina verk står oemotsagd eller har sista ordet. Det är f ö enligt recen. 
sentens uppfattning den största svagheten med Churchill s ston•. l<r i g.~ 

skildring. Han gör mängder av påpekanden och anmärkningar frim stor
politiska och storstrategiska frågor ned till rena detaljer och påvisar 

på detta sätt en hel del enligt hans förmenande fel och svagheter. Men 

svaren på dessa anmärkningar, som säkerligen många gånger innehållit 
naturliga förklaringar och tillrättaläggande resonemang, är endast i 

undantagsfall publicerade. Det är därför av speciellt intresse, att Chur
chill i Ehrmans bok blir för emål för granskning i likhet med dt' övriga 

inom den brittiska krigsledningen. Hans ställning under kriget var emel· 
lertid så dominerande, att den mycket väl tål en sådan granslming. 

Men det f ramkommer mycket tydligt, att det fanns andra åsikter än 
Churchills, framförallt inom militärledningen, men att Churchills upp· 
fattning som regel blev den bestämmande, vilket många g å nger före· 
fall er h a varit av godo men dock inte alltid, som man annar;; gärna 
ville tro. Det framkommer även lclart, att den amerikanska Joint ChiefS 
of Staff ofta var betydligt mera kritiska mot Churchills åsikter än deras 

'brittiska mots;varighet. Det framkommer bl a i en redogörelse för en 
diskussion över den brittiska strategin i Stilla Havet inom Combined 

Chiefs of Staff vid den andra Quebeckonferensen (sept 1944), där amiral 

King i ett svar till amiral Cunningham säger: "He (King) could not 
accept that a view expressed by the Prime Minister should be regarded 

as a directive to the Combined Chief s of Staff". 
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et har i många sammanhang påståtts, att Churchill arbetade fät 

p allierade armeerna i Italien efter tyskarnas besegrande där skulle 

lttt d;tta mot nordost genom Lubljankapasset m.ot Wien, underförstått 

fO.':tsatt förekomma ryssarna. Churchill har själv antytt en lösning av 
fo t na typ i sina memoarer men har ej lämnat en otvetydig redogörelse. 
den an har sökt att klarlägga den brittiska ståndpunkten vid de aktu
t hrm 

tillfä llena dels i sin r edogörelse och dels i en särskild bilaga, där 
ella några hittills opublicerade memoranda redovisas . Probemet blir här 

b~·~re belyst än tidigare men är sannolikt ännu ej slutbehandlat. Enligt 

b~nuan skulle den brittiska målsättningen vara att erövra Istrien och 
:ndast under vissa speciella omständigheter (Rankin-conditions ) fort

sätta mot nordost. Man visade bl a på de transporttekniska svårigheterna 
att föra fram större förband denna väg. (Anm. Rankin var kodordet 

för företag, som skulle igångsättas vid ett hastigt tyskt samman.brott1. 
ElJrman för detta resonemang - med a ll rätt - parailelit meo de 
engelsk-amerikanska diskussionerna om Anvil ·_ Dragcon företaget mot 
franska rivieran. Britterna va.r stora motståndare till detta, säkerligen 

främst därför a tt det o:om konsekvens medförde, att anfallskraften i 
Italien skulle reduceras avsevärt. Och Italien var den brittiskdomine
rade krigsskådeplatsen i Europa, varför .cåledes även brittisk prestige 

var satt på spel. Det skulle även omöjliggöra planerade företag mot 
Dodekaneserna och den Egeiska övärlden, som britterna fäste mycket 
stort avseende vid. För att undvika detta ville britterna istället visa på 

de ,stora fördelar, som stod att vinna med en fortsättning av Italien
fälttåget i nyss antydd riktning. Som bekant var amerikanerna av en 
helt annan uppfattning. 

E t t a lldeles speciellt problem - förhållandet till de Gaulle och hans 
fria fransmän - - har fått en ny och intressant belysning i Ehrmans bok. 

Detta ä r en mycket intressant fråga, som inte varit tilifreds:s,tällande 
behandla d tidigare. Sannolikt är inte Ehrmans ovd de sista i denna 
fråga utan mycket mer kommer troligtvis fram under de närmaste tio 

åren. Det är få poEtiska frågor från andra världskriget, där nationell 
Och även personlig prestige (de Gaulle) fått bli så belstämmande som 
i denna . Såtillvida är problemet klart, att Churchill aldrig försökt att 

dölja sin uppfattning om den prestigekänslige och samarbetsovillige ge
neralen samt att Roosevelt om möjligt var ännu mer negativ i sin 
attityd. H är spelar emellertid tidsfaktorn en avgörande roll. Ju mer vi 

avläg:Enar oss från händelserna, desto m er kan sägas utan att såra 
känslorna i Frankrike. Ehrman lämnar bl a den hittills icke offentlig

gjorda u ppgiften, att USA och England före den stora invasionen hade 
beslutat att medvetet begränsa fransmännens roll vid den planerade be
frielsen av deras land. Detta var resultatet av de G.aulles ,oförmåga 

att På ett sakligt och objektivt plan diskutera den franska krigsin-
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satsen. Den andra stora frågan var, hur det befriade Frankri!,e 
styras. De Gaulle hävdade, att han efter eget bestämmande skulle s~Ul[~ 
en fransk regering och omedelbart erhålla makten, medan de al!ier

11
da 

hävdade, att den allierade överbefälhavaren skulle ha makten så 1 . .act, 
operationer pågick i Frankrike och tills en repre~entativ regering bi~llg" 
på demokratisk väg (man såg i de Gaulle en potentiell diktator och . ats 
representativ regeringschef). Dc Gaulle drev sitt spel så högt ;~~~c~, 
långt, att britter och amerikaner till sist ej kunde se någon annan Utv-~a 
än att reducera hans och fransmännens inflytande på det m est drastis~g 
~::ätt. Ehrman uttrycker den nya situationen med följand e m;cningara 
"The Committee of National Liiberation (de Gaulles "regering"') wa~ ilo•.

1
: 

placcd in the same category as the other exi\ed authorities - wors, 
it could not communicate frecly, as they could, with its fo rccf' in En:: 
land; w hi! e h e (dc Gaulle) himself could no longer hope to be a 'So ciat~~ 
in any way as an equal with the invasion, or return to F rance as the 
head of a recognized provisional French authority. It seemed to him 
(de Gaulle) the denial of France·s contributior. to the w a r , and a blow 
to Frcnch p ride t ha t could not easily be forgiven; and in t he fLcw weeko 
that remained, (till invasionen) which were so important to F rance, 
he brought his relations with the Western Allim to a dangerous climax". 

Bland de övriga problem, som får ny belysning i "Grand Strategy'', 
skall jag endast nämna de brittiska försöken att med en fl otta akti•.t 
deltaga i kampen mot Japan efter Tysklands besegrande samt det ame
rikanska motståndet mot ett sådant engagemang. Den brittiska r ädslan 
att vid fredslut i Asien föriora inflytandet över sina gamla kolonier 
lyser tydligt igenom. Man var dessutom inte ~äker på att U SA vid en 

fredskonferens skulle vara villigt företräda några brittiska koloniala 
intres12en. På flera ställen i boken redovisas f ö på ett uppfrisl,amle 
öppet Eätt de meningsmotsättningar, som fanns m.ellan USA och Eng· 
land i olika frågor. Ofta styrker Ehrman sina uppgifter med intressanta 
och tidigare opublicerade diskussionsprotokoll. 

Slutligen kan framhållas att "Grand Strategy" lämnar en mer nY· 
anserad och i viss2. avseenden förändrad bild av Vvarszawa-resningcn 
än som tidigare varit känd. 

Lennart Forsman. 




