KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 4 1958

Meddelande
från
Kungl. Orlogsmanna sällskapet

Nr 3/1958

Kungl. örlogsmannas~illskapet höll sitt ordinarie Stockholm ssammantr~1de för år 1958 på Kungl. sjökrigsskolan,
~äsby slott, måadagen den 10 mars i närvaro av 13 h edersled amöter, 54 arbetand e och 7 korresponderande ledamöter
samt 25 inbjuona gäs ter som representanter för bl a vetenskaperna och industrien.
(U tdrag ur protokoll.)

1. Meddelade ordföranden atl f . hedersledamoten E. Hägy
avgå tt med döden och lyste frid över hans minne.
2. Valdes till föredragande för år 1~)58 i velenskapsgrenen Organisation och förvaltning ledamoten G. Bacher med
ledamoten C.-F. Gillberg som suppleant.
__ 3. Föredrog ledamolen C. M. Hesser utdrag nr sin årsberattels e i velenskapsgrenen Hälso- och sjukvård för i'n· 1957
ang. »Fri uppstigning från ubåt ».
4. Höll hedersledamoten T. Oldenburq föredntg iiver ~im
net »Ubåtsvapnets tekniska ulveckling».
5. Höll hedersledamolen E . Blidberg föredrag över bimllet »Ubåtsvapnets framtida operaliva möjligheter».
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. G. Framförde hedersledamo ten Stig H :son-Ericson pri1 .
piClla_ synJ?unk~~r på marin~ns ställning och fram tida \Cl.
ll\·ccklmg efter forsvarsutred mngarna.

Årsbe rättelse

hälso- och sjukvård

4ör år 1957
Av l edamoten CARL MAGNUS HESSER.

Sammanlr~idet avsl ut ades med supe oth samkv~i.n 1.

Fri uppstignin g

Karlskrona den 12 mars 1938.

.,\..

L. RUDLING.
sekreterare .

Inl edning.
Problem e t a ll rädd a besättningen ur sjunken ubå t h ar alltsedan ub å tsvapnets tillkomst tilldragi t sig störsia uppm ärksamhet fr å n ansvariga myndigheters sida. Många förslag till
lösning av problemet framkom redan tidigt, men till en hörj an ans ågs enda möjligheten till räddning vara att snarast
söka få upp hela ubåten. Smån ingom tillkom melodet· för
individuell uppstigning med hjälp av andningsapp nral och
för koll ekliv räddning med räddningsklo cka . I Sverige har
tidigare utv ecklingsskede n behandlats i artiklar bl a av ledamot en G. Severin (19-10, 19-13).
För all finna en säkrare grund för bedömning oc h utvecklin g av olika r~iddningsmetoder tillsatte det brittiska amiralitetet efter andra världsl;:rigels sl ut en särskild kommille,
»Subm arine Escape Commitlee», under ledning av Rear Admir al P. Ruck-Keene med uppgift att hl a u tred a alla k~inda
ub å tskataslrofer, där uppgifter om besättningarn as öde fanns
tillgängliga. Denna konunittc framlade år 194() en utförlig
rapp ort. Av denna framg~1r , all av 50() lll<lll, som ännu var
Yid liv, nii.r deras ubåt sjunkit Lill bollen, 111 r~iddades genom lyftning av ub åten eller med hHilp av räddningsk]o cka.
253 man kunde av olika orsaker aldrig lämna sin ub å t. AY
142 man , som sökte rädda ~.ig genom i ndividuell uppstigning,
lyckades 106. över hälften eller ca 60 7r) av dessa lyckade
Uppstignin gar utfördes utan hjälp av andningsappa r at, d v s
ge_nom lillbimpning av vad som senare kommi t all kallas för
fn upp stig ning eller fri r äddning. Della förhållande anstigs
anmärknin gsv~irt m ed tanke p å a ll metoden då än nu ick:c
C,lllderkasln t ~. någon fackmässig prövning och icke heller
ova ls i fiirvög, utan lv~irtom bedömdes vara förknippad med
s_tora risk er, speciell t vid djup överstigande 12- 15 m. I
0
Y erens s t~immelsc h~inncd ansåg man d et som h e ro ende på
speciellt lyckli ga omständi ghe ter att i några kända fall fri
11ppstign ing ulförts med lyckat resultat från betydligt större
(1)Up.
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Som exempel p[t sådana fall kan nämnas, att en rysk 11 ,
1917 sjönk på 2ö m djup ulanför Aland, varvid 5 'av dt l<t~
r:1 ~11~: so1~~ _~1nnu var _vid liv_ näy r~1d<.lning~f?rsökct. böt·ju~ °
klaicHle si~ genom fl'! uppst1gn mg. Har ma aven enn ras 0 ·
ett olycl~s-!Il!_bud ~november 19-15, då un_der_ viss~1_försi ~ k 111 ~:;
en ~.v;nsk Iad<~nmgsldo~ka <~en~1a onvsJkth. gt S.Jonk ltl l botlen pa 3cl m dJup, varvid lyftwires och luftslang ar slets . .
~~1 av de fyra man, som vid ~illfällct befann s.ig inut i k l~~~
kan, l~nde mge11 son! helst_ erfarenh et av dyknmg. Alla klarade sig dock ':aJ?eha llr~:-~ l1ll yt?n ~en om all mer eller llt indre omedvete t tJllap1pa fn uppstignJJ1f{.
. Under senare ar har man allt oftare kunnat läsa i lidJ?_m garna att person~r klarat sig med livet i behåll fl'ån trafikolycko r, da en lJil eller buss kört av v~1aen och h atn n~t
und~r vatten. Detta torde t~ll stor del kunn~1 tillskriva s, a'tt
·~~lm~~nhcten_ genom upplysmn gsverksa mhet i press och radio
ia.tt oka<.~ k~mnedo~n om de möjlighe ter till räddnin g, som
fn uppstigtu ng erbJuder i dylika situation er.

10

edv etslösbet som följd. Yid inandnin g av ren syrgas öka1·
:~i skcrna f?r syrgasförg~flning 111yckct snabbt, s~ ~;na~·t t_~·yc1,et ö_vcrsll~cr ca 3 ala. ! Innehalle_r_ appar_ate~1 1cke !JllrackJio 1ncwgd farsk~-~1b~orp.twnsmedcl for koldH_JXHl, uppkom_mer
ri~k för 1_- :.olsyrcfo rgiftnmg. Av ~lessa anledn_m gar torde g~wg
se r äddnmgs meloder n1Cd andmngs apparat Icke vara anva ndbara vid uppstigni ng f rå n de större dykdj up, som moderna
tar är byggda för.
1,]Jå
' Dessa nackdela r för eligge r icke vid fri uppstigni ng. D å
dessutom, som redan n~1mnts, den praklisl.;a erfarenhe ten visat att även utan utbildnin g chansern a till räddning från
sjun ken ubåL ~ir sl~rre med fri Ul~pstigt:_!ng, ~r d~t naturligt a!t
metodens fyswlog1 ska och tckmska f o rulsa l tmngar aktualiserades och mycket snart blev förem ål för omfattan de undersökningar och utredning ar.
1

0

B.

Fysiologi sk bakgrund .

Try ckupplag ningen.

Fri uppstigni ng vs. uppstigni ng med
und ningsap parat.
Yid de metoder för individue ll räddning , som fortf ar ande
övas rutinm~issigt inom de flesta mariner~ ubåtsvap en , sker
Hppsligl~ingen under återandn ing av syrgas från and ni ngs~;acken 1 en medförd syrgasap parat, medan den uta nda de
kolsyran absorbera s av ett särskilt filter. Dessa metod er har
flera nackdela r. Sålunda måste funktiom.duoliga and ni ngsapparate r alltid finnas tillg~ingliga i ubåten sf1 stort an tal,
att varje man kan tilldelas en apparat oa vsett i vilket ulstigI:_~ngsrum han befinner sig. Ubåtarna är därför som re g~J
forsc~lda l~le<~ en _dubb el uppsättni ng andnings apparate r, yi]ka gl\·elYIS mkrakta r på det knappt tilltagna ulrY m llle l
o~ubord. För räll ~kötsel av gängse syrga~.apJ~araler {0 rd ras
vrssa handgrep p, v1lka kan glömmas bort eller, s~irskill i k allt
vatten.' bli omöjliga alt utföra. Vidare föreligge r risk för ;1tl
man f as t nar med_ ap p a ra leJ~ vid u lstigni~1gcn eller ocksa att
appara tens a1~clnmgsslang fastnar, varvJd det vidhä ng;J tHie
munstyck et shts ur munnen.
D c .. vik~igast_~ nackdela rna är dock att syrgasap p nrn ter
medfor nsk. for syr_gasfö rgiftning (epilcpsi liknande krn tnpcr) eller, v1d felakllgt handhava nde, risk för syrebris t Jlled

f

Vid alla fonner av individue ll uppstigni ng gäller atl innem utstignin g kan ske, en utjämnin g av trycket i utstigning smm met till utanför rådande tryck måste äga rum. En sådan
tryckutj ämning uppnås enklast genom att Ulla vatten ~. tröm
ma in . Som regel kvarstår då i rummels övre delar en komprimerad luftkudde , i vilken man kan andas fritt under viss
tid. För alt icke en ubåt skall helt vattenfyl las, när utstigningsluck an öppnas, anbringa s en lufttät trumma av väv under d en lucka, genom vilken utstignin gen f,k a ll ske. ~·ä r luckan öppnas fylls trumman med vatten, m en i övrigt kvarstår
luftkud den.
De fy~jologiska p å fr estningar na under tryckupp tagninge n
är i princip desamma som de e n dykare utsätts för under
nedstiani ngen till bollen. Bortsett från dc bcsv~ir i form av
örom. I~;ärt~r och huvudvä rk, som uppkomm e r vid ofullstän dig tryckutji. imning i skallens bihålor, medför en måttlig
lr~rcköl-:.ning inga symtom så länge den inandade luften är
fn från kolsyra och andra giftiga gaser. \'id en alltför stor
tryckökni ng (över 4 ata) börjar kv~ivels s k narkotisk a ver....._,___,__,~-

*) ata = atmosfärer absolut tryck. Vid nedstigning i vatten ökar trycket,
som Vid ytan är l ata, med l atmosfär för varje lO-tal met er vattendjup.
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göra sig gäl~and_e. D:enna likn ar i hög grasl en :~l ko ho J_
})averkan och blir v1d tryck upp mot 10 ata sa Htla lad, ntt
man i praktiken m{bte räkna med alt ulst ig ning icke ö r lll öjlig från ~Jörre djup än 90-100 m.
För att i en ub å t säkerställa individuell tillförsel av anl]_
ningsbar
gas (fri från kols v_ ra o t: h and ra ,gift i "'a a ,HSe
g
_
.,
1·)
kan speciell andningsapparatur anvöndas under try cku p11 _
tagningen (se vidare E:.id. 227).

LIJ

k~n

UtsUgn ingen.
En av förutsättningarna för att fri uppstigning skall ku nna
ske riskfritt är att andnöd icke intr~ider under den tid m anl lå ller huvudet under va t ten. Som vi emellertid skall se, h åller m an
andan i vanlig bemärkelse endast under utsUgningen , d y s
under den tid som förflyler från det man hinmar utstignin gsrummets luftkudde till dess själva uppstigningen p tthiir.i ns.
Denna tid kan dock förlängas avsevärt, t ex i det fall en u b~tl
hamnar på botten med sådan lutning, alt större delen av ulstigningsrummct valtenfylls under tryckupptagnin gen . F ör
alt i en sådan situation nå utstigningsluckan m ~1ste ]Jersonalen förflytta sig under vatten . en avsevärd strä cka. All
detta som regel kan ske utan att besv~irande andnöd in sl~i ller
sig framgår av det följande.
Som bekant kan vi i vila hålla andan närmare en min ut.
Andhålln i ngsförmågan varierar dock betydligt fn1n individ
till individ och ~1r dess u lom i hög grad beroende av rå dn ndc
yttre betingelser. Experimentella undersökningar har ~.å lu n da
visat, alt del är en kombination av framför allt t re stim uli,
som bryter förmågan att hålla andan, nämligen högt k olsyrct ryd:. (pC02) i lungor na, lågt syretrydc (p02) i lungorn a oc h
minskad lungvolym (Otis, Halm & Fenn 19~18, Mithoefe r e l al.
1953, Hesser, Holmgren & Beskow 1958).
Genom kolsyrans stimulerande verkan på andningscenlrnm i förlängda märgen regleras ventilationsstorleken au tomatiskt så , att pCOz och p02 i lungluften under norm al a förhållanden uppgår till omkring 40 resp. 100 mm Hg. Vi d luftandning under förhöjt atmosfärtry<-:k förblir pC02 oförändr i~ t ,
medan pOz i lungorna stiger i nära nog direkt proportion ull
Dbsoluta tryd:.et. Under andhållning förblir energiomsä t tnin§(cn i kroppen i stort ~.ett oförändrad och därmed även kropilens 0~ -förbrukning ot:h C02-produktion. Syret levereras dä r-
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vid i huvudsak från syreförrådet i lungorna, vars p02 sjunk .
medan den producerade koldioxiden fördelas i hela or.u 811~ 1 •
8
men, d~ir den förekommer dels i kemiskt bunden for m , ~lel . :
fysikalisk Jö wing. Påbörjas efter luftandning vid för höj t ~ t l
mosfärtryck andhållning vid slutet av en normal ina nd ni t~
kanuner VC?z i l n,ngon~a alt sjunl~a n~ed ca 1 mm Hg/sck ., 111 ~:
dan sam tidigt pCOz stiger betydligt langsamnu1re och me d ett
i d~ t ~~ärmasl_e exponentiellt förloJ~P (fi_g 1). E.ft erson~. k olsy.
r~l1llforseln tilllun gorna ar betydhgt _mmdre an syrefo rbr ukmngen, kommer lungvolymen a tt mlllska.
Efter in an dn in g av syre förlängs den maximala a ndhållnings tiden, d å ju härvid ett av de stimuli som bryter fö r m ågan
att h å lla andan, nämligen syrebrist, eliminer as. Även efter
luftandning vid ökat a tmosfärtryck förlängs d en ma xim ala
andhållningsliden, bl a beroende på att p02 i lungorn a då är
högre än normalt. Vid 4 a ta, motsvarande ·trycket p å :~o 111
djup, är sålund a den maximala andhållningstiden i m edeltal
ca 3, gånger längre än vid 1 ata (fig 2). Möjligheterna alt utföra fri uppstigning eft er m aximal andhållning b erörs på
sid. 226- 227.

o
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MAXIMAL ANDHALLNINGSTID l VILA
UNDER FÖRHÖJT ATMOSFÄRTRYCK
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Uppstigningshaslighet.
Att fri uppstigning kan utför as utan hjälp av fl y tv äs t grundar sig p å det förh å llandet, att efter en djup inand n ing de
flesta männi~.kor - enligt amerikansk erfarenhet 9·6-97 'fo
<1V ub å tsp er sona len (Alvis 1952) - har positiv flytk raft i
Yatten . Dennas storlek b eståms fram för allt av lun gornas utspänningsgrad (lungvolyrn en) och kroppens fettmän g(l. Med
ökad lungv olym och ökad fettmängd ökar stl.lunda fl ylk raften. En perc.on, som med en given lungvolym och utan simrörelse r fly ter på y la n, flyter upp från alla djup un der föJ:nts~itlning, alt han på djupet ifråga fyllt lungmna m ed lu ft
till samma volvm.
I och med
uppflytningen mo t yt a n börj ar, m inskar
det omgiv ande vattentrycket och överskoHe l av den e:\panderande lungluften avgår automatiskt så länge luft v ~iga rn_H
ld1lls öppna. Med den utsUippta lun gluft en avgår gi veiV 15
iiv en kolsyra och syre. Vid en myc l~e t sna bb ~upp;.Ligui ng
kommer i själva verket den mängd kolsyra, som p t1 de li<I
;,ätt h inm ar lungorna, att vara större ån den und er ~-.n n !ll1 ~
tid producerade. Följden blir alt pC02 i lungorn a sju nkel

Beskow)

o

2.0

1.3

3.0

4.0

ATM . TRYCK (ABS.)
Fig 2.. Sambandet mellan d en maximala andhållningstiden efter Juftandning
i vila o ch det absoluta trycket. S . D.
standarddeviation. Inom ± l S. D.
från respektive medelvärde fall er ca 2fs av ett normalmateriaL

=

und er sitt normala v ärd e, varigenom ett snart övergående,
fysiol ogiskt andningsstillestånd (apne) råder en stund efter
det ytan nåtts. Är uppstigningen å andra si~ an alltför långsm:n ,
avgår mindre CQ~ än den under samma lld producerade, VIlket resulterar i att pC02 i lungorna ökar. Samtidigt uppkommer risk för ~wrebrist (pOt < 100 mm Hg). Bägge faktorerna
samverk ar till att andnöd inträder, vilken kan bli så svår att
andhållning ej l ä ngre är möjlig.
.
.
Av det ovan anförda följer, att d e t måste fmnas en oplunal
llppstigningshastighet, då mä~gd~n a':giv~n och protlucer~d
kolsyra är lika och då syrebnst Icke m trader. Som framgn r
16
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nv f ig 3 visar C l l teoretisk bc råkning, all denna optimala
],Dsli g ll et är en funktion av 1) vattendjupet, 2) lungvolymen
och 3) cncrgioms~ittningcns (kolsyreproduktionens) storlek
un der upp~·. Ligningen. Uppsligningslws ligh c tcn enligt linj e C
i fig u ren har Lcrö.knats med ut g[mgspunkl fr ~m all e n p e rson
111ed ordinär kroppsstorl e k under uppstigningen h a r e n lungvoly m av .J,O l och en c ncrgion 1såtlning som sv a rar mot en
svrcförbruknin g av O,f) l/min . övriga linj e r anger d c opti1{1a la uppsligningslwsligllct e nw i de fn ll lung\'(Jiymen i
stä llet uppgår till :1,0 r esp. 5,0 l (linje B och D), och i dc f all
sn·eförbruknin gc n uppgår till 0,:$ resp. 1,0 J/min. (linje E
o"ch A). l sa 1nllign fall Jwr an h1gils e l t konslant p C O! i
lungorn a av ,JO mm Ilg och e n r espindorisk kv ot (HQ)
av 0,8·1.

Vid u ppstigning frå n e ll give t valt en djup ör stdu11d a d en
optim ala nppsti g ningslwstig h e le n större ju k raftigare kr uppsrördser d en uppsligande Hlför (= ök a d e n e rgi oms~i llnin g)
oclt ju mindre tungvol y m d e nne har u n d er uppstigningen.
Om ene rgiom s~itt ning oc h tungv olym förblir k onslant a under upp stigningen g~ill er, ul l de n oplimula uppslignin gshasli ghel e n avtar i proportion till <lb~.o luln trycket.
l praktiken ~ir d et e m e lle rtid ick e m ii jligt all följn ovan
angivna optimnla uppstigni n gshas ligh etc r. Hastighele n ökar
nämligen und e r d c förstn meterna f ö r att d ~i r c fl cr bli
konsla nl. Utan flytväst blir slulhnstigh clen som regel ca O,ti
m /sck. , 1neda n d en maximnia lw stigh et som k a n uppn;"ts med
hj älp av flytv~i~·. t - den senare må vara aldrig sft slor - uppgår till 1,6- 2,0 m /sek. (Bjurstedt 10-l:l, Goodenough &
Bartle tt 1948). D e lla sammanhänger med all s trömningsmotstånd et i valten ökar my ck et sn a hbl 111cd ökad h as tighet.
Maximal uppsti g ningshast ig h el erh1Uls n ~1r flytkr af ten överstige r 5 kgf.
Den h as tigh e l ~·.o m uppn ~1s \'id uppst igni ng ulan f!ylväsl
ä r så lund a i de fl esta fall a vsevärt mindre ~in den op tim al a.
De lta gäller framför all t vid uppsti gning från mycket stora
djup , i vilket fall viss risk fö religger för a lt andnöd inträde r
u_n d er uppstignin gen. Med flylvä~·. t däremot uppkommer aldn g någon andnöd av betydelse ens vid uppsti gning fr å n m yck ~ t stora djup. Un d er för s ta d el e n av nppflytningen komme1·
VlSSerligen en viss m~ingd CO~ a lt anhopas i kroppen , men
llnd cr den fortsatta färd en mot ytan avgår m e r COz än den
lllHl er samma tid producera de.
I d etla sammanhang k an n tilllnn s all d e n uppstigni ng, som
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~ott.en , hacJ
~ex, e~1 J~~rlfiskare ~1tför .scdan .. han dykt n~d. till s1a
1skt h anseend e skllJcr t> fdu 1 ( 1e11e
1 p1aktisk t och fyswlog
· ·ngen. l" förstnäm nda fa llet fylls lungorn a v·
· uppstigm
i.na
hela_tid en ökar~ takt med del omgivan de vattentr ycke t })Jd
bestäms av förhålla ndet m eU·et
maxuna la dykdjup ct, ..som
• lt uts])änd l'es<\]1
.. maxllna
tJ
Jo ]
J
lJ1g·
ar
-:rrrgen
Jros
1 t , vo ymerna <a
h?ptryc kl, uppgår teoretis kt f·.ctt till ca 50 m. Under up ps li~:~
nmgen expand erar den hoppres sade lungluft en, för a lt n5'.
dykaren .nu r yta ~1 ha åie_rg~1tt lill sin_ ursprun gliga volym . D~~
karen. sl~tpper salunda 1 detta fall Icke ut någon luft under
lip ps lJgn1ngcn.
1

T r yr k/allssju lw.

De främsta sk~ilen tiU att fri uppstign ing ännu i börj a n UY
1 94~-talet ansågs som mer eller mindre livsfarli g tord e ha
Y_a nt, atl man på grund av tidigare undersö kninaar bedöm de
n_skcrn a för try c kf alls sj u_ka ( dykm:sj uka) och b lungsp ra ngmng som mycket stora vid de hastiga tryckfal l, som f öl jer
med en snabb uppstign ing.
_Redan ticlip kän_d c man. till att en alltför snabb upp slignmg efter l~mgvang dykmng på större djup kan m edfö ra
mc~· eller nunclrc s,~åra sy_mtom såsom myrkry pningar, le dsmartar (bends) , forlamn mgar och i svårare fall me dYc lslöshet och död en. Genom undersö kningar av framför allt
fransnw nnen Paul Bert (1878) och den engelsk e fy~.iolog e n
.T. S. Haldanc och medarb etare (se Haldane & Pri estJey
~~3~) blev det klarlagt att orsaken till dessa symtom ä r de t
fngoran de av gas (huvuds akligen kväve) i bubbelf orm i blod
och vävnade r, som intr~idcr vid alltför stor och snabb tryc ksänknin g (jämför öppnan det av en vichyva ttenflas ka) . Svmtombild en gick tidigare . under benämn ingen dykarsj [dw,
men kallas numera vanhg-en tryckfal lssjuka, eftersom den
framkal las av clt tryckfal l och ~i.ven kan drabba flyaa r e yid
o
uppstign ing till höjder över 7.000 met er .
in g ii.ga
uppstign
riskfri
ändå
n~en
snabb
en
Em.eller ti.d J:.an
nun aven fran betydan de d.Jup, om enelast expositi onsl id en
för d.et förhöjd a atmosfä rtrycket begräns as. En antydan hörom lanmas redan i dc av Haldane ularbeta de uppslian ingstab cJlerna, vilka visar nlt med en expositi onslid av t~JP till
15 min. på 20 m_eters djup, uppstign ing kan ske direk t till
ytan med en hast1gh et av 15 m /min. D e amerika nska forsk a rna Shilling & Hawkin s kunde 1936 visa, att med denna upp-
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riskfri ~1ppstigning kan. ~kc ~r å n åtI detta tall måste exposliJ Onshden bc.
.
...
.
undersö ka nskerna for trycktal lssJuka
ubåt i det fall ren luft inandas under
Dav~dson .& . ~l.1~lfor~l
~r~yd:. upp~:gnii;gcn utfö~·d~ .. D<:mal~l , gett_cr,
det !~lass~sk·a. ex~
pa
forsok
(1 9L!8) 1 E~1glan~1.. en sct?e
eriment d ,uret for sluther av lryckfal lss]ukan . (Jetlc1 fotc.let
p1 ämli nen 'stora likheter m ed m~inniska i avseend e p tt det
~ crtab gasntbv tet och p tt mottagl igheten för tryckfalls~. juka,
i form. aY
~~~rj ämte tecl:en på tryckfal l ssjuka, framför allt
essa dJur.
d
å
p
ia_kttaga
att
g[tr
benels och förlamn ingar, lätt
m ed en
1_narc
swnskam
s
prc_
om
rek
»lOtT»
i
utfördes
Försöke n
simulera d uppstigningslw~~l ighet av 1 genoms mlt 0,_6 m /sck.
fr ån varieran de »djup » intill \JO m (10 ata), varv1d. trycknp p_t ~gnin_gstidcJ~ i san~ tliga. försöl~ .upp~ic!( till 2 m.1~1. Ex.:
posihons!}([cn pa d c olika d]up~n okades .till ~~~ss tecken pa
tryck fallssjuk a observe rades vHl de1: cf_tcr~ol.J;'~ndc lryckmi ndming en. Vid uppstign ing fr ~1_11_ dJup mhl~ /:J meter erhölls inga symtom så länge cxposttwnsh~leJ~ (1 v1lke1~ tryckupp tagnings tiden icke inräl~nade~) hö~I s1g mom 5 .~mn.: m~
dan tecken pt'l. bends upptrad dc 1 ett fall av fy1:a nar e~pOSl
tionstid en förlängd es till 7 min . l en andra sene expernnci~t
fick dj uren andas en blan .d ning av ~~· L (lo ~.yre ~ l~vävc , v~n
genom uppn å ddes at~ kva.vels J~:cu·tw~ t l)~ck pa . 90 m ...<~.J~~l~
blev d etsamm a som vHl l uftandn mg pa ID m. I dessa fmsok
på 90 m erhölls inga symtom efter 7 min. expositionst~d.
Dessa undersö kningar visar, ntt man även 1~1cd en nppsli~
ningsh astighet , som närnw1· sig d~1~ som v~nl:gen.t~ppnas ~Hl
fri u pp s lignin g, kan göra en nsld n upp~ t~gnmf{ fra n om y ck~ t
stora djup under förutsät lninq att c.1·posll zonstule n ha~l er Slff
in om snäva gränser. Genom a t t u n_ el er hJcknp p tagmngs p.?riodcn andas en sv re-kväv eblandn mg, dar kvaveha llen a_r
lägre än i luft, km1 vid oföränd rad e_xpositions_lid <!~t.maxJ
In ala utstigni ngsdjup et ökas, respekli Ve kan vid ofoyand~·~t
ut~. tigningsdjup cxposi lionstid en förlänga s u t an n sk for
.
,
..
. .
tryck fa llssjuka .
På rekomm endatio n av den ll<hgarc nanmda Submm: me
Escape Commit tec påbörja des Hl,l~) vid ~{. N. Pl_lys_iolo~JCal
Laborat ory i Ail \'erstoke unders~kn_Ingar ovet:. dc fyswlog tska
förutsät tningarn a för fri uppsllgn mg. Det forst~ prob~emet
gällde att n~irmare utreda risken för tryckfal lssJuka v 1d en
beräkna d uppstign ingshas tighet av 1,2 m /sek. I en första se-

,[i gnin g~.hastighet en
, instonc 60 m djup .
.
'11 13 mm.
Jll
oränsas t1
e
närmar
att
" I svfte
.·d tippstio nina fr:Jn
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rie experiment, som utfördes p t1 geller i »lotT» reko m l> r".
.
l "amma re oc J1 med 1. J mvudsa;:
l samma m elodik
' s " S-.
0 111
o~· an rcla~cradc försök av Donald ocl! mcdarbet~r~ , ku n d~
YJsas all YHI ett tryck av 10 ~1ta den nwxtmala exposltJon s li dc
nppgår till 3,5--~ min. I denna tid inriiknadcs icke li de n
.. t
.
.
Il
f o~·
ryc l.;.upptagnmgcn,
som skedde mctl en lwstrghcl
:~y en
O,G m /se k.
En andra se ri e för,·.iik utfiird cs med gel ler i »Yttl » L unmare. Djurc 1_1 placera des i ell kar inuti k ammaren ll lC d
\·alten upp . l1ll str:1x under mulen , varefter l rycket i l.;.u 111 _
maren ökades till 10 ala. Kar e l fylldes sedan på, så al l d jurets huvud helt hickles :1v vallncl. Trycket stinldes d är(•r't cr
till ~11m?sfärlryck med en hastigile L av ca 1,2 m /sek., v ar p:1
'." atln e l 1 karel avtappades . Försöken upprepades p [l e ll ,) ()_
tal getler och förlöpt e utan n{\gr:l anmärkningsvtirda symtom. Gett e rna Yisad e sig endast lilcl oroliga i del ögo n !Jlid :
\'alln c t steg Ö\'er der as huvud e n, men var alldeles l uun a
tinder lrycksi.inkningspe rioden, då den expanderande lt;~l ~~
Juflen avgick »aulomaliskl». D ~ireftcr vidtog liknande fö~
sök med mtinniska som försiiksohjekl. Stora se rie r m ed s imulerad fri upp:-o.ligning fn'ln -!G m djup har utförls ula n
JJ å gra olycksfall elle r lillhud. En nv forskarna vid labor:l loriet lH!r iiven gjort simu lerad fri uppstigning från 60 oc h
VO m djup.
SlOllS

f~ tlllrJS pr ä ny n in y .

\'id upw·. tigningsöYningar i dyklank med andningsap para t
har en sörskild typ av olycksfall inlr~iffal, vid vilka w· dc rbörandc efter en hastig uppstigning nåll ylan vid fullt me dv e land e lli Cil några ögonblick senare blivit mcdYeb liis. I
nJgra fall som slutade med döden fann man Yid obdu ktio n
rikligt m e d gasblåsor i kiirl och hjiirta. :i\Ian trodde d ii rt'ör
till en hörjan att del rörde sig om sYåra fall nv ll·vc U al lssjuka. Omst~indigh c lcrna kring olycksfallen j~imlc ·de l fö rh. å llandel all - som det senare visade !".i<t
- ~'aasbl:'\sor na
b
mnehöll luft och inlc kv~ive, Hlcslöl dock en sådan genes.
Orsaken måst e därfiir sökas p[l :cmnal h åll. \'id en nän nn rc
analys kunde man i flera fall påvisa, a tt den föro lvc kn dc
lmder uppstigningen av en e ll er annan anledning h ållit a ndan eller icke kunn at :111das ut fritt i apparaten. Detta me dför att lryckcl inuti lungorna mycket ~.nart blir större ii n del

tanp å bröstkorgen verkande vattentrycket eller, med andra
alt ett lungövcrLryck snabbt utvecklas.
01 S~l1l visats
av bl a Polak & Adams (19321) och Henry (19_52)
S. A. kan lungövertryck, alltefter storlek och duratiOn,
~·am k alla sYf1ra cirkulationsrubbningar och /c~ler s k lung1 ·än aning. I dc fall bröstkorgen genom aktiv muskelkon~f,~kti~n hindras från alt utvidga ~·.ig i n~~1mvärd grad, k_omer d en viktigaste effekten uv ett lungavedryck alt bh en
~~rsämrad cirLulalio~1 till följd av att hj~1rtats. förmak ?ch
de stora h~h· encrna _mm:~. broslk~H·gen pressas IhoJ:, v~n·.1g:~
om hlodllllförseln till h.] artat mmskar. Hedan ett ovet ~1ycJ...
~: . 30- 40 mm I-[15 kan leda till svåra cirkulationsrubbmngar
d~h om tillst å nd~L varar und e r längre lid till medvetslöshet
0
ch eventuellt döden. Om bröstkorgen å andra sidan genom
~1 uskclavslappning ge r eft e r. för_ lungövc:rtrycl~~t, km~nner
lun o·orna att expandera och till sist alt hnsta. l~or alt framkal~l en dylik lungsprängning fordras endast_ ell nry ~!"et
kortvarigt Ö\' cr tr~· ck av ca 60- 80 ~1~m H_g. Om ~laremot broslkorgsväggen hindras fdm a_lt ulviCiga sig max~maH, l ex genom bandagering eller ald1v muskelkontraklion, kan km:tvariga övertryck a v betydand_e stC?rlel-:. lo~ereras. I-It~r -~kor
lun gan än är, skadas den nämllgcn 1cke ~v o:'er_tryck sa l~.n~e
den likt en fotbollsblåsa omges av etl oeftergiVligt yttr~ holJe.
Detta förklarar ~ivcn varför lungan icke tar skada vtd t ex
tyngdlyftning, som kan medföra ett lungövertryd.: av flera
hun dra mm H1~.
En lnngspr~{ngning kan resullera i _alt lu~t. tr~ingcr_ ut i
omgivand e v tivnndcr med utbredda s k mlerstlllella emfysem
som följd , i lungsi:icken då en s_k pneunH:~th_orax uppkonu;1er ,
eller i lungans lJlodkårl, vanHi luften 1 _form. av gasblasor
(luftembolier) med blode t kan föras bll ohka. delar. av
kroppen. Alla dessa komplika tioner är m er eller n~mdre liYsfarli ga och fordrar son1 regel omgående behandll_ng.
lJtan tvivelhar orsaken tillmånga av de olyckstJllbud som
inträffat vid uppstioninasövningar varit av här anlylt slag.
Det ta gäller framfö~ allt\ de fall, då utandningen försvårats
el_ler OJ'nöjliggjorls som följd a v att öveJ:trycks:eJ~-~ilcn på ~nd
lUn assäcken av en eller annan anledmng haft. for
. stort.. oppHin gstryck eller då eleYen glömt att fö~·e uppstigmngen oppna
kra nen mellan mun~. tvckel och andnmgss langen .
I en del alveksfall ·har man emellertid icke kunnat konstatera en så(l a n på laglig orsak till lungsprängni~1gen. ~Ian
har då antagit a l t vederbörande av någon anledmng avsikt-
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ligt hållit andan eller drabbats av kramp i svalgmus k ul at
. .
I''rao n f·Je ra h·nren (l aryngospas m ) un d er upps tignmgcn.
Il
~1~r ~ock ifrågasatts o:n d;t är möpigt_alt vid _ett p nssi\.
astadkomm et och relatLvt langsamt mtradandc ovcrln c]· 1.
!un~orna ft:~vi~ligt hålla andan så _länoge, a~t ltmgspr~~_n gn i~1 ,;
mttader. Harti~! konuner alt man ~ n~1.gra fall_ med sah e 1·het
vet, att vederboran de under uppsllgnm gen slappt ut a tn 1i _
11
~to~~-en del ay den exJ~and:~~m<~ c lung:luften_. ~..:~t ,.u d at_l t fal[
mtraffade nyligen (apnl 19~1) vtd ovnmgar 1 fn uppsl ton iuo
i den 30 meter djupa dyktanken vid den amcrikam.ka l~Jn ls~
basen i New London, Conn. Vid en noggrann unders ök n ian
av den förolyckad es lungor fann man i nedre vänstr a lu 11 ,;~
loben en liten, mullbbirsli knandc förkalknin g, en s k bro ~
cholit, som till största delen ti.ippte till en av dc m indre
bronkerna. Vidare visade lungorna tecken pä en äldre, red an
utläkt tuberkulos och perifert om brom:holit en ett litet mnt·ade med lungcmfyse m. För övrigt observerad es utbrcdd<l i nterstitiella emfysem i lungorna samt i hjärta och blodkärl riklitst med lufte1~1bolier som tecken på intr~iffad lungsp r ~m g
nmg. Broneholit en ansågs utgöra en förkalkad, tube rk u lös
körtel, som efter att ha penetrerat vbiggen i ett av de griine
luftrören förts vidare ut i periferien, där den sedan f ast nat
i ett mindre luftrör och fungerat som backventiL Genom
denna ventilverka n har lnflen i lungbWsor na perifer t om
broneholite n icke kunnat passera ut tillräckligt fort u n der
uppstignin gen, varigenom ett övertryck inom 'ett lokall }Jegränsat område av lungorna uppkommi t med lungbrisl ni ng
som följd. Det får anses som ytterst sannolikt alt flera a\ de
~·an av lungspräng ning under uppstigning~. övningar, diir Jll <lll
Icke kunnat påvisa någon direkt orsak till denna, Jw fl en
liknande uppkomstm ckanism.
. Sul~jektivt ger sig som regel en utspänning av lun gorna
hll kanna som en mer eller mindre stark smärta b ako m
bröstbenet och samtidigt ett behov att anda~. ut. Det se na re
beror sannolikt på den s k Hering-Bre ucrreflexen , som normalt utlöses genom lungornas vidgning vid inandning och
då medför alt inandninge n automatisk t avbryts sam tid igt
som de utandnings framkallan de impulserna ökar.
C.

Forsknings - och försöksver ksamhet i Sverige.

För att tillgodose de alltmer ökande kraven på en sulJJll arin medicinsk- fysiologisk forskning i landet utvidgades J!l18

tel1 r edan iJ~~·~it~ade Statens nän~nd för _flygmedi~insk for_skoch forsoksver ksamhet till att aven omfatta na' al..
.
o
.. ~en_
·1
. t
Iledicmen. I namnden
mgar
t_vao 1_·cpreset_1 t an t e.'.: f or
~lsJ "mnda verksamhe tsgrenen , f n Inspektore n for ubatst.Jans:1~1, k ommendör G. Lindgr~-~1 och n_1arinöver_l_äkaren L. ~.rro~ll,
]Jägge uts~dda av eh~f~n for man~1cn, var]at_1_~te e_n s~n-~klld
]aboratur 1 navalmedt c!n m e d tckmska.. mcdh.Ja~pme till~-..omit. Laboratorn bar sm verksamhe l forlagd till Karolmska
;:~s titutets f~yg- och navah:1Cdi cinska avdelning, där bl a tv:\
·e}wmpress wnskamma re mstallcrals . Denna lyngrc utrust~1ing h ar komplettera _ts m~d högvärdig fysiologis~~ :>el~. elel-.tronisk mät- och regislrcnn gsapparalu r, som mo.]hggor undersökning ar rörande ett :".lort . antal aspekter _av t~ndcrv_al
tensfysiolog in samt äYcn expcnment alpsykolog 1sk forsknmg
över reaktions- och bedömning sförmågan_ ':id t_ ex höga
syr etryck, kvävenark os etc. Undcrvatte nsfyswlogt sk _fors~-.
ning hedrivs även vid nämndens tvft övriga laboratorie r Yid
GCI och universitet et i Lund. Samarbete med FOA har etablerats beträffand e undcrYattc nsdctonatio nsskador och syntesgasclykning .
.
...
.
. .
De forsknings uppgifter av betydelse for fn uppsllgnm g,
som bearbetat; vid ~ den flyg- och navalmedi cinska avdelnin gen vid Karolinska institutet, be1:ör b_~ ~ andnin~sreglc
ringen och andhållnin gsförmåga n :'Hl ho_ga atmosfartry ck,
höga syretrycks inverkan på lungcJrkul atwncn ~. amt gasutby tet i lungorna under dykning utan andningsapp~rat. Resultaten av denna forsknings verksamhe t har delvis redan
berörts i det föregående . Sålunda ba~. erar sig framställningen beträffand e den maximala andhållnin gsförmåga n
vid ~höj t atmosfärtr yck (sid 216) på av Hcsscr, Holmgren &
Beskow (1958) utförda experimen t. Av resultaten från dessa
fram boår även att den ökning i maximala andhållnin gstiden,
...
.
o
•
som in träder vid ökande atmosfartr yck upp till
H tmmstonc
4 ata, icke sammanh~inger med den narkotiska effekt kväYc
litövar vid höga lryck.
_
.
Andr a unelersökn ingar (Hcsser & Holmgren 19~8) v1sm·
att m ed ökande atmosfärtr yck upp till L1 ata såväl andningsfrekv ens som total ventilation sstorlek minskar vid vila, medan däremot pC02 i lungorna och den effektiva ven~ilationcn
av lungorna förblir oförändrad e. Detta förklarar till en del
den vid dykning med andningsa pparat vunna erfarenhete n,
att luftförbruk ningen på stora djup är något mindre än den
k oretisk t beräknade . Ä ven för beräkning av luftförråde ns
1 · asJ]II 1"
·
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storlek för »B. I. B. S.» på ubåt (se vidare sid 227) ä r d c~
ob~·.e~·vatio.ner av värde. Exp er~menlella best~imnin g;11· ,~;
r~sp1ralonska gasutbytet under s.umtler~HI dykmng u t.a n a ndnmgsapparal har skett under ohka bel111gclser, varvHl p C() ,
i lungorna kunnat f ölja s kontinuerligt lrots samtidig atHi h~lll:
nit;B och snabb ic1ndr iny av ytalertrycket ,(Bjurste~lt & !lesse l'
19;Jb). Det torde vara fon·. ta gangen en sadan registreri ng utförts , vii k e l varit av stort praktiskt och teoretiskt vä r de. Hesulta len av dessa und e rs ökningar visar Ll a att under d ykn in"
i riktning m ot botten, pCO~ i lungorna m ycket snabb t ö k a~
lllol v~i rd e n som normal l hryt e r a ndhållningsförm~1g u n. Or,;nken lill att andnöd trots delta icke inträder är int rc~s ant
uc: h kommer a lt b li föremtd för s~irskilda und e rsök nin gar.
På den tel;.niska sidan Ilar en lättskött men samtidig t dr ifls~ike r oc:h noggrann gasanalysator för syre och kols yra konstru erat~. och tillve r kats, ännu så länge endast i ett min d re
antal exe mplar. Ett stort bellov av sådana analysaiorcr k u·
hin ge förelegat pf1 u bi'! ta r. För närv a rande undergfll' dc m1 a
nykonstruktion praktiska ]JrO\' i marinens regi. Den tir aYscdd alt med fördel iiven kunn a användat; i andra slu tn a rum,
l ex i skvddsrum.
Spec:icllt för m a terielfn'lgor i nom marinens dykeri v~ise n d c
organiserade~:. 1 D;);) en s~irskild studiegrupp in om m a rin fiirvaltningen. M.e d' den snabba och omfattande teknis ka utYeddi ng som äg t rum cfler sista v~irldskriget på de l s ubmarina verksamhetsf~iltet, fyll e r denna arbclsgrupp e tt myc1-.et stort behov. I gruppe n ingår från marinfö nalt nin gc n
hyrrJ.ingenjör G. Fnhlnwn, fr~m marinstaben kapten B. Casse l,
från <H'llH~t ygi'örvallningen byr[1 ingenjör G. Lundborg, t;<n nl
fd\n flyg- och n a v al medicins ka nämnden docent C. J\!1. Hcsscr.
Denna arbetsgrupp har bl n ulfört etl omfattande pl at~c
rings- och för b eredels ea rbete för införand et av fri uppsllgJling i svenska flottan och 1957 framlagt ett detaljerat förs l<~g
till utbildni ngsp rogram, vilk et i väf.enlliga delar skiljn sJg
från del i amerikclllska och e ngelska flottorna tilHimp adc.
Då det vid uppstigning från stora djup är av avgöra n de betydelse att expositionstiderna vid förhöjt atmosfärtry ck bcgdinsas, bar möjligheterna alt nedbringa tryckuppl ag ni t:gstiderna under olika betingel~'.er i olika ubåtstyp er }J] tvll
föremål för en s~i rskild utredning.
\'issa försök saml provutbildning i fri uppstigning u tfö rdes
1956- 57 i den 20 m djupa övningstanken i Karlskron a. Bf n
twdersöktes möjligheterna att genomföra fri upp sl ignwg
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.fter m axim.al .and hållning. Yoid ~l t 1?-tal försöl~ kun~le .visas
~, tt sed an forsokspersonen pa 1D- 16 meter s dJup hall1t an'jn;1 så hinge han förmådde (mellan 75- 180 sek), andnöden
; 1 ~]t ~lä 1~pte redan .efter n å!;(ra n~~ter unoder den följ ande
psttgn m~·~n. ODet ar veterllgen forsta gangen d~tta h e ty11 1
l~I sefull a forhallande konstaterats. Om det kan vis as gene(·ellt, a tt stark andnöd under andhållning i vatten avsevärt
;indr.as så sn~u't t:ppstjgnii~~ på~örjats, m:rH~r clett~ ökade
]!löjligheter t1ll ra ddnmg fran SJUnken ubal, Icke nunst genoJJl a tt k~inn edo m hos personalen om en sådan möjlighel
ntt mi nsk a andnöden inger dens a mma en känsla av säkerhet.
D. Tek niska hjäipanordningar vid uppstigning från ubåt.

Fri uppstigning k a n wm tidigare nämnts utföras utan
några som hels t hjälpmedel. Som ru tinmetod för uppstigning
från ubåt bör den dock kornpietleras med viss hjälputrustning för att ök a säkerhetsfaktorn och underhit ta uppstigningen. Utö ver den tidigare nämnda utstigningstrumman utgörs
i·edan beprö vad u truP.tning av: 1) ulstigningsdräkt med flylYäst och 2) »Built-In Breatl!ing System».
l) Utsligningsdräldens främsta uppgift är att sl.;:ydda besättni ngen mot vattenky1an, icke minst under väntetiden efter det vattenytan nått~.. Erfarenheten h a r visat, alt vatten ];ylan varil den kansk e främsta orsaken till a tt personal
dukat under ej'le r uppstigningen. Av samma sk ~il fyller gummiflottar, som kan sändas upp från ubåten, ett myck et stort
behov. I vad mån dräkterna bör vara av speciell konstruktion
~~ler vara :w vanlig grodmanstyp är för närvarande förem ttl
for utredning i sven:-:.ka marinen. Färgen pil. dräkten kan
Yara av t1Ygörnnd e betydelse, då möjligh eterna alt upphicka
Uppfluten personal i stor u tsträckning bestäms därav .
Flytvästens fördelar i samband med själva uppstigningen
(:ar b ~rörts tidigare. Härtill kommer att den i bög grad mins:ae n sk erna för drunkning under den efterföljande vänleliden p å ytan.
2) E ngelsmännen har nyligen infört en speciell andnings-

hPI~a~·atur p~t P.~· aktiskl taget. alla ubåtar för alt säkerställa
~chvJdu ell tillforsel av andnmg·sbar noas under tryckupptaolltn
•
::->
gsprioden. Detta »Bnilt-ln Breathing Sys t em» (B. I. B. S .)
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består av två utanför ubåtens tryckskrov placerade lrw·] ·]1 0
60 % :\1'2), en fi in 1t ~ '
h å llare med blandgas ( 40 7o 02
en akterut. Behållarna är förbundna med varandr a "<' noch
två inuti ubfllen gå ende rörsystem med uttag (mins t ~ t t
':arj~ man omb~rcl) för anslutning. av demandven t il l1l e(j
t~llhoranc~e an;lnmgsslang ?ch. andm~1gsma~k (mun_s ly c:ke).
1 rycket 1 b ehallarna uppgar till ca 210 a to och n u ns kns .
~·örsystemet gen01~1 en re~u.~et·ing.svenlil a:1tomoali~·. kt ,ti ll :, 1:
Lryck, som med 1 kp/cm- oversliger det 1 ubaten r ad a nd
trycket. Demandventilerna lämnar den vid varje in a n d n in~·
erforderliga mängden blandgas und er samma tryck som ra~
der i ubåten.
Under tryckupptagningsperioden andas varje man fr a n Ynr
sin demandv entiL :\Tär tryckutjämning uppnåtts p [tbiir jas Hlstigningen. Den som står närmast utstigningstnmnnan a ndas
in djup t vi a andningssl angen, dyker ned under trumnu m och
gör därefter fri uppstigning. Den övriga besättnin gen förflyttar sig därefter i tur och ordning utefter rörsyst emet
genom att överta framförvarandes andningsslang. De tl ~1 fortgår till de,.s den siste kvarvarande når trununan od1 knn
lämna ubåten.
A;vsikten är att införa elt liknande sy~. tem på svenska
ubåtar snarast möjligt.

+

rg:

E.

Utbildning.

Den första rutinmässiga utbildningen i fri uppstign ing p<ibörjades redan 19L!6 i amerikanska flottan, ehuru en d <IS l i
relativt begränsad omfattning (fram till 1955 totalt ca F i.OOO
uppstigningar). Metoden betraklades nämligen till en !Jö rjnn
endast som ett nödfallsalternativ till upp~~ tigning m ed s_ k
lVIomsenlunga (Alvis 1952, Peirano, Alvis & Duffncr J!l:iJ).
Fr~imsta orsaken h~irtill torde ha varit tv~'\ alveksfa ll med
dödlig utgå ng, som inträffade 1952 und er utbildnin g enligt
då tillämpad metodik. Amerikanarna anv~in<le vid d enna
tidpunkt icke flytväst, vilket enligt brittisk uppfattni n g i Mg
grad ökar riskerna för olvcksfall. Utan flvtvä~.t skulle niimhgen eleven lättare l.;:unm~ gripas av rädsla att icke ti llr iitkligt fort nå ytan och därigenom underlåta att släpp a ut den
expanderande lungluften. Ett sådant felaktigt förfari ngss~ttt
leder som tidigare nämnts till lungövertryck och r isk fol
lnngsprängning. En bidragande orsak till olycksfallens olyck

fäH utg~ng

torde ha varit, alt rekompressionskammare sak~~des vHl övningstankens övre plan. En sådan är enligt
~ 11 gelsk uppfattning absolut nödvändig, så att fall av lung~·.prän gnin~ ka~1 beh<~ndlas _om_ed~lbart. Vnc~_er _de .. senaste
.; ren har J U. S. A. fn uppshgmng med flytvast mforts som
,.bligatorisk utbildningsmetod.
c I England avvaktade man först resultaten av pågående utrednin gar rörande metodens fysiologiska förutsättningar och
nödvändiga säkerhetsåtgärder innan utbildningen påbörjadeE- l95cl. Denna är obligatorisk för all ub å tspersonal och
ii D'er rum vid den 30 meter höga övningstankanläggningen
yfd H. M. S. Dolphin. Efter läkarundersökning, kort teoretisk
genomgång och provtryckning i rekompressionskammar e till
4 ata, övas uppstigningar med flytväst f r ån varierande djup
under noggrann uppsikt av ett stort antal instruktörer. övningarna avslutas med en uppstigning från utstigningskammaren på 100 f ots djup, där eleverna under tryckupptagningen får instruktion och övning i att andas från ett »Builtln Breathing System». Efter denna utbildning, som årligen
genomgås av ca 1.800 man och för varje elev omfattar två
och en halv dag, sker en kompletterande utbildning på en
och en halv dag i samband med kommendering lill nyutrustacl
nbåt.

I Sverige har utvecklingen på hithörande område sedan
flera år noga kunnat följas genom studieresor i U. S. A. ocb
England (jfr Bjurstedt 1947 och 1948, Hesser & Nordanfors
1 ~54, Lindgren 1957). De föresk r ifter angående fri uppstigJ_nng och de avsnitt rörande dess fysiologiska bakgrund, som
<iterfinns i del II av Dykeritjänstinstruktion för marinen,
1953, baserar sig till stor del p å informationer, som erhölls
under mitt studiebef.ök i U. S. A år 1951.
Efter ingå ende överläggningar och sedan bl a tidigare referer ade försök och prov av marinförvaltningens studiegrupp för dykeriärenden bekräftat metodens stora fördelar,
~~~r chefen för marinen på förslag av inspektören för ubåtslJ~ns t en (februari 1957) anbefallt fri uppstigning som indi0rduell räddningsmetod för den ~.venska ub å tspersonalen.
en först a organiserade utbildningen av instruktörer ägd e
b~rn i början av februari 1958, medan den rutinmässiga ut1rldningen av uh å tspersonal avses taga sin början i mars
958. Utb~ldningen är fö~:lagd till den .~a 20 m djup a ~.vning_~11~nk en vid Karlskrona orlogsvarv. For att uppnå ston·e sa' erhe t vid övningarna under vatlen har elen moderniserats
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ÖVNINGSlANKEN
l KARLSKRONA
r--- -----t- l NSPEKTIONSKLOCKA

1 - - - - - - - - - - 1-

UTSTIGN INGSKAMMARE
PÅ 5 MET VADENDJUP

- ÖVRE NISCH 10M.

18M.

0

.]J

bl a försetts med två stora, luflfyllda

observa li on~. nischer

~ 10 r esp. 18meters valtendjup (fig -J). Härigenom blir del

jl;öjligt för inslruklörer11a alt ulan andningsappa r at uppc;:åll a sig på d e o li ka. dj~1pen och vi~! behov snabbt ingripa
ch föra lll eleverna 1 !1lschc rnas luftkuddar.
0
övningarna följer i hm·udsak det förslag till utbildning,;program, ~o.m fr~llnl.agl_s av f~renäJ_nnda studi?qrupp. e_tbi_ldJ]in gen slnlJer s1g 1 v1ss~1 vasenll1ga delar frnn det 1 den
cngcld: a flottan lilhimpnde. S~dunda inleds uppstigningsövJiinga nw i vallnel lllCd all lv [t elever j~imle lv~'l instruktörer
tar plats i inspeklionsklockan, som därefter s~ind~~ ner till:~-.)
111 dju p. Klockan hissas s<"t upp llJed slörsta möjliga hastighet
(0,33 m lf.ek.), varunder elevemu h ~'\. ller huvudet under vatten
och enligt givna instruktioner Hlter den expanderande !ungluften avgå . Momentet upprepas f rån lilltngandc vallendjup
och till dess eleven v~i.l behärskar ulandningstckniken . Skulle
eleven ay någon anledning under detta övningsmoment
slä pp a ut för mycket eller för lilel luft så utl risk för olycksfall uppkomm. er, behöver den medföljande instruktöre n endast se lill att eleven lyfter huvudet ovanför vattendan och
andas fritt i den i ldoe!Zan befintliga luftkudden. Dc1~ för den
fria uppsti gningen vit~da utandningstekniken torde hiirigenom ku nna övas under praktiskt taget riskfria formel'. I de
lvå avslutande momenten är eleve-rna iklädda lJlstigning;;dräk ter (fig 5). När et l »Built-In Breathing Systen1» installerats i d en nedre ulstigningskammaren, f8r eleverna även
övning i att under tryckupp tagningspe ri oden ~mvända delta
syst em .
Det föreslagna utbildningsprogrammet i fri uppstignin g
för ub:'H spersonal ~i r följande:
Teoreli.~k utbildning :

l. Hedogörelse för utbildnin gens ändamål och organisation.

Fig 4. Schematisk bild av önl ing·sianken vid Karlskrona örl ogs ,·ar·•
efte r om byggnad 1957. Obse n·era
n ischerna med luftkudd ar pa
10 och 18 m djup .

2. Metoder för r~iddning ur sjunken ubåt och anordningnr
för dess genomförande.
3. Ma lericlen och dess an vi:indning.
4. ~)vni nw-.tankens konstruktion och anYändning. Åtgärd er
l hä ndelse av olyckstillbud i övningslankcn.
\l.

L äk arföredrag och filmför ev isning.
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ovningur :
1. Yänjningsövning i rekompressionskammare till G ala.

z.

Instntklörerna demonstrerar fri uppstigning.

g;, Inlärning av teckenspråk alt användas för andningsreglering.
-1. F lytprov ef ter djup inandning ~.amt uneler långsam luflutsHippnin g und er vatten. Utföres upprepade gånger
und er övervakning av instruktör.
J.

Simövning under valten och med in s truktör som övervakare. Inspektionsklockans öppning på ca 0,3 m djup.

G. .Nedstigning med inspektionsklockan till 3-5 m, 2 elever
2 instruktörer medföljer. Därefter hissning av klock an, varunder eleverna h[dler huvud et under vatten och
övar tekniken för r ~1tl luftutsläppning. Upprepas 1- 3
gånger.

+

7.

Ned t.~ tigning med klockan till 10m, för övrigt som punkt
6. Upprepas om behövligt.

8. Nedstigning med klockan till 5 m, därefter fri uppstign ing utan flytv~ist. Eleven håller bägge händern a på
uppstign in gslinan. Instruktör medföljer.
9. Nedstig ning med ]dockan till 5 m, därefter fri uppsti gn ing med flytväst. Instruktör medföljer. Momentet upprepas om behövligt.
Vig 5. Fri uppsti gni nS( i övningstank. N e difran ol' h ,UPP·
ftt: E levern a, s om ii ro rör·
sedda med cy kl op öga, ut•
~; t i gnin gsdräkt o ch fly tväst,
r;ör s ig b e redd a f ii1 tryck·
upplagning e n i n edre .ut·
s tign in g s kammare!L Däref·
l er sti ger en a v elerern a
upp g e !10m u t s ti gn i ngsluc·
Iran och n å r efter upp·
stignin g yta 11.

10. N ed stigning med klockan till botten, för övri t>ot
pu nkt 6.

11. Nedstigning med klockan till lO
p unkt
t~.

111 ,

SOJll

som
för övrioL
::-.

~).

Nedstigning med kloel-can till botten, för ö v riat
t>
punkt 9.

SOlll

13. Nedstigning med klockan till botten, därefter fri uppstigning m ed flytväst och utstigningsdräkt.
17
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11. U t- och uppstign in g under IJef~il av instruktör fr ån ne d r
u tstigningsk amma ren (20 m). E leverna iförd:1 uls tio~
ningsdr~ikt ot:h flytväst. Under detta moment sk a ll i~
struktörer uppehålla sig i insp ektionsnisc herna pn 1~
och 10 m djup samt på ytan.
'

För övningarna i vattnet avses cyldopöga elle r m ols,, _
rande användas. Alla uppstignin gar kommer alt sl' c u l(• ftc1•
1
uppstigning slina.
Utb ildnin gen, som beräknas laga 2 dagar i anspråk, fiircgås av en specialund ersökning vid Karolinska sjuk llllscls
mi lit ä rmedidnsk a u ndersöknin gst:en l r al. Den n a u n d c rsii kning omfattar bl a ett speciellt funklionsp rov p?1 cykelergometer och en ytterligt noggrann rönigenkon troll av lun gor na.
\'id minsta förändring , som kan tänkas medföra ni\.gcm solll
helst ökad risk vid fri uppstigning , ut es luts vederbii r <li Hic
från utbildninge n.
Alvsikten är att även marinens attack- och röjdykare sk al l
genomgå denna utbildning liksom även :umens röjd yka re.
De lätt a dykama bör n~imligen beh~irska d en fria up pstigningens teknik så att de - för den händelse andnings a pp<lraten fastnar eller av någon anledning blir funktionso d ug lig
- kan ta sig upp till ytan efte r all ha frigjort sig f rtm utrustninge n.
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person ell krigsberedska p
Inträdesanförande i KöS av ledamo t en LARS LUNDBERG.

Krigst eknik ens utveckling har skärpt l_~~·av~t p t1. försv.~rels
beredsk ap under fred och på kor~a _mohiliserm.~stlder . overbefälhavaren understryker detta 1 sm senaste forsvnr sutredin g och marinchefen framhåller i sitt r emissyttrande sina
;~ö.flighete~ att i händels e _av k_rigsulbrot_~ omedelbart km~n a
sätta in sll'ldsberedda manna forb:md. For flotta_~1s del syftar
dessa m öjligheter på i fred bemannade ~·:n·tyg, f<;n· av_rustacle
fartvg tvingas vi alltid räkna med en v1ss rustnmgslHL
A~' både orga nisations- och kosinadssk ä l måste våra :wrustade fartyg under fred förläggas liU örlogsvarv. Til1komsten av massförstörelseva pen och fj ärrobotar har emellertid ökat hotet mot fartygsanhopning ar inom !".å begränsade
Ytor som örlogsvarvens fredsomröden. \'id mobilisering är
det d ärför en primäruppgift att snabbt förflytta i fred avrusta de fartyg från örlogsva rv en till spridningsplatser i operationsbaserna.
Lägger man ett fartyg vid krigsförtöj n_ingsplats, ~~l thte det
ha besättning ombord. Det är nöd v~infllgt med hansyn till
fartyg et~. säkerhet, för alt kum~a a~· slä olik a for~1~er__ !'l': anfall och för att snabbt kunna lat a fartyget hyla forlo.Jnmgsplats. Ju snabbare ett avrustat farlyg Hn· s in krigsbes~ittning,
desto mind re blir risken för al t det skadns i fiendens krigsinleda nd e luftanfall och de~;to snabbare kan det nklivt delta
..
.
..
i vårt sjöförsvar.
Flottans i tjänst varand e personal u tgo r den kngsbesa~l
ningarnas kärna, omkring vilken de krigsinkallade skall bilda skalet. Då anta let fartyg i krigsorganisation en ~ir mångdubbelt större än i fredsorganisation en blir kärn a n f\anska
liten i fö rhållande till skalet. Det ~ir därför nödvi.incllgt alt
skal et bildas av personal som har den för sina krigshefattningar rätta utbildningen. \'id mobilisering bör en .man m ed
andr a ord återvända till sam m a fartygs typ och till samma
sorts b efattning som han utbildades för under sin f redsljän stgöring. D essa till synes enkla principer kompli~er_m> ~ör flottans del av dess lt'mgt drivna personella specwl1sermg och
av d ess mångskiftande vapen och materiel. Dessbi.ill_re tord e
det nya systemet för krigsplacering fylla all a riml1ga krav
På urvalslnöjligheler .
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... Del_ rtid.;.er em~llerlid icl'e med all oräl l personal u lv tilje .
!or ralla befattnmgar. P e rsonalen maste snabbt ku n n a ·i '
s tälla sig, snabbt kunna utrusta s och snabbt kunna förfi Y tt~l
lill sin a fartyg. D~ir 111<111 iidigare riH~nade med dag ar n'1 a;;·; ~
man _nu räkna me<_I lillllil<lr. \'~d krigspl~c e ring iir d et n ii<l~
YandJg l all stor hansyn las llll vederhorandes b o s l ad ~ 01 • 1
Ltmg<1 inslällebei' esor m t1sl e undvikas b å de med tan ke p··
iidsfnklorn och JJJed lau], e p <"t landkommunikationer n <ls s~~~:~
barh e L P t1 inslällels epla!se rnn skall organisationen u lfor 1nas
s{l a ll e ventuella sal)() l(i re r sn ~1 bbl men ändo ck cffe k li YI förhindras inta en uleblin' n krig,.plaeerads j)lals, alt k ii llll<' d<nn
crn{ls beträffande Yilka som inställt sig, all eventuell a luc kor
!'ylls ul med res e l'\·er, all pe rson a le n ut r ustas ~iv e n m ed för
tillp ass ning så känslig nwl e ri c l som gasmask och all vid aretransport till fartygen kan ske utan dröjsm<ll. Krav e n tir saled es sto r a oc h dc nödvöndiggör dels att org:misalion en le des
och b e m a nn a s av i förv ä g utbildad perso n a l, dels a l l ti llviigagå ngss ö lt o cl1 p a ppersexe rc is förenk las till d e l yll e rs lu .
\ ' id v a l <lY inslöllelseplnlser m ttsle dessas nvs ltlnd till fu rtyge n heaklns. En insl~illelseplats år icke ell primbirl bo lllbm:'l l. Del saknas d~irfiir anle dn ing att med li~insyn t ill luftfaran cflc rdrtiva cll stort uvs lfwd mellan inst~illels ep la ts en
o c h fart yge n. Förslö rs furtygen förlorar insl iillclscp la lsen
s ill berätligande iiven om d e n fiirblir oskadad. Det p r imiira
iir ntl fartygen snabbt Lh sina besi~ltningar och insl ~i lle lse
pl;llserna bör grupperas 111ed tanke hi1rpå.
I fiolluns uya krigsplaceringssyslem iir vm·je man f örde lad
till bdullning och icke som i d e t gamla endast till viss Lj öns legren . Fartygschefe n slipp e r d~irigenom det t idigare a rb etet
all s~i l la in sin hesii Ilning i skeppsnummer och ombordk mn men personal kan ntan driijsm td upp,.öka sin drahh ni ngspluls och börja ldnrgi)r:t dcnnn. Mobiliseringkalend rn r oc h
stridsinstr uktion er nu"lsle ulformas st1 att varje ma n eller
g rupp ve t vad som skall göras ulan Lidsöd ande ordergi yn ing.
Det WJll sknll fungcr:l j krig, m tlsle övas under fred . s a tsen
g~iller även snabbrustning av fartyg. \'tlra erfaren h ete r f rån
mobilisc ringsrus lning hårs lam nu1r med några f å un d a n tag
fd\ n del senaste kriget. Sedan dess har emelle rtid stora för~i. ndringar inlriiffat belr~iffande metoden för mat erie lens
f~irdigh fdlande och för farlygens bemanning. Fiollan s y n g ~· c
~·, \ambcfäl saknar i stor ulslr~ie kning utbildning för a ll ~·Jd
mobilisering leda tubelct med snabbrus lning. Här k ra" '
iivning och bearbetning nY övningarnas resultat. Prob le n1cl

a:r

:ir av sbldan v_ikl _a tt lll<~n , ·id en. eve ntu ell rev!<~eril~.g
värn'Jliktslage!l bor overYa~a <~m ... lcke e n. repel1l~~msovmn~. ~~n
l xemp elvls 10 dagar bor mforas .l flottan for att n.lo]llgr:. ·a 0",·ninu
och snabbr uslnll1 'g aY
ool
· a i mobiliserinosbemanmn!I
· ·
""
~·
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Den lid som åtgå r friln det alt ett örlogsfartyg börj ar taga
form på ritbordet och till~ det är klart att ingå i de op cr a ti~·a
sjöstridskraft erna uppgår i allmänhet till omkring sj u åt.
Fartyget har sedan en lh·slängd på mellan 15 och 20 år. D{_'ssa
förhållanden ställer stora krav på förutse ende hos d em son1
ha att besluta i nyanskaffnin gsfrågor. Den stagnation i fm·tygsbyggnade rna som, utom i Sovjetunione n , kunde m iirka s
efter krigsslutet berodde säkerligen bl a p å en utbred d tw ksambet om hur framtidens örlogsfartyg skulle kom m a a tt
se ut.
Sovjetunione n d~iremot ~.[artade omedelbart efter krigsslutet elt nybyggnadsp rogram, som på kort tid lyfte u pp
Unionens flotta på andra plats bland världens örlogsfl ottor,
men detta medförde också att huvuddelen av fartygen blevo av VK2-standard .
Den nybyggnad, som nu börjat bland västmakterna , fiiljc r
riktlinjer som den senaste tekniska utvecklingen lett fr am
till. Detta innebär alt oceanflottorn a byggs upp för att hilda
slaggrupper, där hangarfartyg en ersatt slagskeppen som
kärnan. Samtidigt har det ökade ub å tshotet lett lill a ll de
ubåtsjagande fartygen, jagare och fregatter, fått ökad hc tydelse och av dessa två typer äro sammanlagt c:a 150 st ycke n
under byggnad i dag.''')
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Förenta Slaterna ~ir den ledande sjömakten och des s flo ila
kännetecknas av de tre nya komponenter na i sjökrigsm aterielens utveckling:
atomkraft,
robotar och
elektronik.
''') Av tabell 1 fram går v ilka fart yg s om Yoro und e r by g gnad Yi d a rss kiftet 19 57- 58.

o':"J

..:::;;

0.0

...,,_....,
cO

~

'+-<

<ll

cO

cO

;...;

'-'

t:.o

en
en

,:s

;...;

~

~

~

(l)

<ll

p.

...,3,_.

,u

a0.0

;;..,

l ,...,

o
....,
.....o

~

l

l

,..,;

:...

...,,,

;...;

o-::j

..:::;;

p

<ll
....,
.....,

,:s

l

'-'

o:s

0.0
01:1

...,en

·~

t:.o

o:<::

R

~

o;...;

cO

~
....,

o

o:O

;S
0::
.;;
,:s
p, l

l

~

p.
C)

x

>:::

~
,..,;

q
;:::
ej

:x:

212

. Tre atomdri vna ub ~llar lin r e dan fä rdigs Hillls oc h v[[ .
II g<ti' C lolv a ro und er IJ\'UU:nad medan d ä r em ot end· 1st. f' el.
ub a l.~l i ' 1:1Cd. kon \'C Il liOI~.~lll fram d r iv.nin gsm as k ineri h <t Il a·\' t• :1
rdl i ard1gsta ll a s. D e n forsla alomdn vna krvssarc n lw r:i l· 11<l
1
vara . klar. 1960
och
del första
!Ianonrf
a rt~·• bact m e d 's''1(<l
'1 ~ "'
o
•
•
t">
Il[
mas l.;.mer! ;u· 1%1. Un der Lid en HJG7Hlfi0 ~ . kall en lig t
nu,·a rand c planern< l e tt alo11Hir ivcl lwn au rfartvo J>[liJ'<· · / 10
1 l J Je
t">
, t1
va q e ar.
· ' ·'
0111 robotb esl
(' Fiircnl<l. Slal e rn as. . fiirS]J r[u1<i
v•·l·
·
. ~ ifråg·a
..
11
1
. _. \,. '\. llg
p<l f ur tyg k onJIIH' r till synes 1 de ak tuella Jw agn a d s]Jl<mc
1·1 d••·
"'
l .. l l
.
.
• ,.., ,
l.'ont l om <c
~~ <d 'C 1artyg, som o111beslycka~ Ol:ll som k a ns lk~
fortfara nde far belrakla s 1nera ~. 0111 exp c rJm e nlplall for . .
111
komm a lwngarf artvg, k rvss.a rc J·ag·are fr e oatl c r <>ch tllJ·l t'1·~·
C!l'
~ll t u lr~!sl. as nwd. r obotar. Me<.l d e nna on.1bcsly c kning av
l'm·.
tygen folJc r e n okad e le ktro nisk utrustni ng för slridsle d ni no
c;c h eld ledn ing.
'
"'
Dc 32 jagare oc h frcg n ll er, som m1 by ggs i Förent a Sta lc rna kon~ma a tt beslyck as .~.~ Jcd lufl v~i ru ~. robol n r , var igc no ll!
hangad arlygsg rupp crnns forsvar m ol flyg- och roh ol <11l fa ll
ytt e rligare förs tärk es.
'
( Tpp giflc r om n y l~ygg nad svcrk sam ll c l c n inom ,')ou jf'i u nion.e r ~ aro my.ckcl os~~kra och kn appa st kända ul a nfö r
jti rn rHia:J. U1.' ol1ka nwrmka lcndrar ~ir det möjli g t a tt f å e n viss
uppblln mg. on1 hur ~ll veclding e n bedöm es . Del vi~·.ar si g vid
e n granskn111~ av .ohl~a ki.illor all b est{nHl e l av ja gare, f rcgallc r odt
ub a tar fortf a rand e s -vn cs iika ·1aoare oc h fr C•J·J tle r
•
' .
t"l
Ill C(.I J~Jmsl c ll 10-l<ll av varje sl a g, ub åta r med c:a :'iO.::-,(_De n
sovJet Jsk.a ub å lsfl~) ~ tan är fö r e m {ll fö r oavlåt lig u pp mti rksamhcl •n om NA
och antalcl ubå tar b c r ~iknas dtir till
Jl.~ e ~l a n ,lOO och 500. Inför d c nya te nd e ns e rna inom ~>j iik r ig
ionngcn oc h va p e nutv ecklinge n h a r !'.vnbar]i ac n nv bv ocl na d
.
::-.
- . ,..,,..,
<IV l{r yssare avsla mwl till förndm för lättare fartvo·
och fnunförallt ub ä lar.
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S lorbrila nniens flotia lH1ller p [t atl omdana s för alo 11 1- och

robol ä ld e rn. D e tta inn ebär främst a ll e tt antal h an gnr fa rtygsslaggrupp~r av nmerika nsk typ bildas. Samtid i'g l Il a r
Jl\<111 e m e llerl1cl b esluta t att f ä rdigst ä lla d c tre krvss a rc ar
T1gcr-k lass, so m p <'lbö rjad c s red a n und e r krioct. So m s bi l
har angivits , a tl robotarn as utv ec kling liU effe ktiva v a pe n
k a n komma a tt laga så lå ng tid, att man int e ans e r sig k u n na
låta b estå ndet av kryssare m e d konve ntion ella vapei1 nc dgå
alliför myck e t.

K a nade nsiska fregatte n St. Laurent.

Den vikt man tillmäl e r sjöf a rtsskydd e t fram gå r av all 29
fr ega tt e r för närvara nd e åro under byggn a d för britli~ka
flott an varj ämte d e större samvälde~.flottorn~ öka_s m e~! frega tte r , som huvuclsa ldige n by ggas. 1 Storbntan~::c n till e tt
samman ln gl antal av 30 stycken. Med undanla g f.o.r dc .k <~na
densiska ä ro d e av samma typ e r som bygges for bnttls ka
flottan . Des~. utom h a Indi e n och Pakistan vardera ett h a ngm·farty g under byggn a d p å brittiska varv ..
.
Blan d d e med elstora fJoltorn a ä r Frankn kes d e n som Vlt;ar d e n största ökninge n. D e nuvaran d e nybyggn adsplan er-
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a omf~tt~u· hangarfa rtyg; kryssar~, jaga t~c, ubålar, fregatter
ch ubats]aga re. Hangarfa rtygen aro sma och avses endast
~~ 1 edför a _jaktflygp lan. J}ct stö rre hangarfa rtyg som planeras
j{onuuer ave1:ontl utrustas m ed _at tackpl a n, vang~nom Frank·ike skulle fa en slagg rupp liknand e d c amenkan ska ol.'ll
~rittiska . Speciellt intresse till_~lrar ~· ig d ~ n kryssare, som ä!'
und er byggnad och som benanme s h ehkopl e rkryss are. Pa
10.0DO ton har den en da st 6 s t. 10 cm kanoner men kan medföra 12 h elikopt rar b l a avsed d a för ub åtsj a kt oc h minsvepning, och h ar utrymme n för transpor t av 700 man. I fredstid skall kryssaren dessutom använ das som k adet tfartyg.
Även jagare och fr egatter komma att utrustas m ed helikopter. Det upp ges att den franska liksom den brittisk a floltan
börj at bygga en atomubåt . De,.sutom bygges i Frankrik e konyention clla ubå tar med rela tivt hög fart i u-läge.

11

Italien, Japan och \ ' äsltysklw zd, ha börjat bygga upp sina
flottor igen. J aga re och fregatter ha därvid kommit i första
rummet. Under uppbyggnads~kedet h a alla tre flottorna fått
låna sådana fartyg från Förent a Staterna men både Italien
och Jap an ha redan kommit igång med egna nybyggna der.
Västtyskl and har stapellag t si n a tre första jagare, som beräknas bli fi.1rdiga 19"60. i ntill dess konuncr flottan alt disponera fyr a amerikan ska jagare, varav d en första kommer att
överlämna t~ vlu·cn 1958. Enligt de planer, som fastställts efter
ingående överl~1ggilingar inom såvä l NATO som den västtyska förs varsled nin gen, skall flottan byggas upp m ed en
kärna av jaga rflottilj er, som skola samverka med motortor pedbå tar och attac kflygförb an d. Slutmå let är en flotta på
18 j agare och 40 m otortorp ed båt ar. D är till skall komma
kustub åtar, fregatter och minsv epare.
Som ovan påpeka ts sä tter d en tekniska utv ecklingen sin
P~~ä gel också på sjökrigsm aterielen . I denna utv eckling har
Forenta Staterna ledningen m ed sina h a ng arfa rtygsg rupper,
atomubå tar och robotbest yckade f ar tyg. Jämsides med att
d~ssa offensiva s tyrkor skap as, tillgodose s skyddet a v d e för
V~stm aktern a livsviktig a förbindel serua över havet. Härtill
fa alla medlemm ar i NA TO bidraga genom att b ygga fregatter och ubåtsjaga re i sådan utsträckn ing att d e själva
l~unn a skydda h a nd elsfarty gen från de stora konvojvä garna
hU sina egna hamn a r.*) I beg rän sad e havsomr åd e n, som Me~

'') (exemp el på moderna fregatter lämnas i tabell 2).

Tabell 2. Fregatter.
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>i-

c:

Lund
l ,.·rankrike

förenta F:\tatema

[ltal i er~
[ ·Japan
Kanada

Portugal
i'io,·j etu nio n en

l

l

'J' y p

[ Depl [

.w
'--<

T, X B

Bc~tyckning

cc~

""

Pro t e t
Bal ny
A gena is

1700
]:lOJ

10:3

1-'arragut
C. Jones
De::tly

3!100

156

14.00
1400

1700

C. Bergamini
Akebono
St L:1urcnt
Pero .Escobar
Hi g a
:Kola

:-)toriJritannien

l

\' t'Ill'ZUe\a

F:lalisbury
Leopard
\Vbitby
Bl a c k \\·ood
.\lill. Birou

25 ~ 2-100, 2-30 . . l raket;.:UiJl

x

27

15.2

G-57, 2-20, 12-55 'l',
l ralcetställ

37 12-127, 2 lnobots tiill

94 X ll.G

25

9G X 11.2

2G l 4-76

1400

91 X 11.3

llOO

88

'26 1 4.-/Ci, 4-•10, 2 rakcts tiill
28 2-76. 4-40
32 l 4-7(i, 4-40, tl-53 'J'
2J 2-102, '1--~ o, ~>53 'r
28 l 3-100, S-37, 3-5;3 'l'

2500

x

8.7

112 X 12.8

1500

96 X l1.3

1000

(')5 X

~LJ

12.2

1200

93

2500

1Vl

x
x

1

10.'!

31 1 4-100, 8-37, 3-53 'l'
4-114

1800

101

x 12.2

21

2-114, 2-40

1800

10'1 x 12.2

21

4-114, 2-,10

2000

11:3

x 12.5

:lo

Ul X 10.7

2-1

1:300
1:200

\' ;·.st tp<\<b.m1

x 11.5

BCi X 10.3

!),\X l U.<'

1:200

f

:~~

:20

: -114. ~~~o., ,12-53 ,,,
.• -~o. J-.).), 1
"1~-12U,

-1--IIJ, ('<!O. :1.;;:; '/ 1
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Tabell 3. Jag are.

Typ

I,and
Brasilien
Chile
Colombia
l•'rankrike
Förenta F:ltaterna

[rulouesien
Ttalien
Japan

N ederländerna

Sovjetunionen
Spanien
F:\torbritannien
Venezuela
V~isttysklancl

l :\lmimnte '"""o>
110 cle June
Gallissoniere
1

DD G 10
DD G 2
Forrest Shennan
hnan Bandjol
Impavido

l Depl l
2500
2400

\

~c:.-.;

\

Bestyckning

32

4-120

34

2'700

x 13.1
116 x 12.4

·~fi

4-120, 6-JO, 5-5:3 T
C-120. 6-40

2700

128

x 12.7

34

4-100, 2-30, G-55 'l'

3400

Bl X 14.3

31'

2-127, 2 lvrobotställ

13.7

38

3-127, 4-76, 4-53 'l'

98 x 10.8
128 x 13.1

31
34

4-120, 4-'10, 3-53 '.l'
2-127, lG-40, l ro!Jotställ

123

3400

2800
1300
2800

I

2200

~Iurasme

1800

Ayanami
Am sterdam
Kotlin
Oquenclo
DeYonsh i re
l
· Aragua

LXB

127

x

32 1 3-127, 2-76, 4-53 'l'

x

1700

109

10.7

30

1-127, 2-76, S-40, 8-53 T

2:300

116 X 11.7

3000

12ll x 13.2

36
38

4-120, 6-40, 2 .mketställ
Lj.JO(), 16-37, J0-53 '1.1

2000

114

4000
2(;00
2800

x 11

39

6-127, 6-c.!O, 4-20

35

4-114, 4-7G hrohotar

J2:l

x 12.8

3~

6-114, S-40, 3-53 'J'

129

x 18.3

36

4-105, G-110, 5-5:) 'J'.
2 roiJotst iilJ

tv
,.,..

"'

2-19

2-18

delhavet ~Uer ös_Ler_sjön: ha•: jagare!~ ~å t l ökad b et ydels
Jagaren forenar 1 s1g offensiv l..;:.raf.t 1 fm:m av aut o n 1 a tk_.~:
n?ner, r<;>bot~r och torpc?cr, defensiv kraf~ .. med sta r kt Jt1 1
och formåga a tt 1ec .,
luftvarnsrobotar
Ya rnsa_r_tJllen eller
.
1
l
.l
strH sgr_upper oc 1 attac]dlyg medel_st omfa~tande ~lek tro nisi·
uln~s t~ t ng ( cxempe.l.. p a. moderna J.agare lanmas 1 t a bell 3)'
Pastaendet att SJostndskrafter 1 atom- och rob olaide 1.1·
skulle ha förlorat sitt existensberättigande vederlägges 0 :
nom den nybyggnad av örlogsfartyg, som pågår i h~~
a
Yärlden.

Försvaret och världspolitiken

t_

Av l öjtnant TORSTEN

MALM .

L

I förs varseleballen har det visserligen inte saknats röster,
som yrkat p å att försvarsb eslutet i första hand grundas p å
en realistisk b edömning av del världspolitiska läget. Det verkar dock tyvärr vara mer eller mindre tal för döva öron, och
rent inrikespolitiska och kortsynta bedöma nden har i alltför
]!ög grad å beropats vid ställningstaganden i försvarsfr ågan.
Det synes därför vara angeläget att sätta strålkastarljuset
på dc tct:ken, ~.om syns i världen i övrigt och hur man där
ute bedömer dem. Här skall nu tas fr a m n t1gra exempel på
dett a.
Den grundläggande konfliklen mellan Sovjet och d en fri a
Yärld en l.;:ommcr shindigt i dagen. Sålunda kunde t ex kampen om Suezkanalen knappast undgå att bli en tvist mellan
de bägge systemen i stället för att förbli vad den i själva
verk e t var: en strid mellan den egyptiska nationalismen och
världshandeln, som genom mer eller mindre en til!Lillighet
råkad e vara rcpre~~ en t erad av de gamla kolonialmakterna
StorLritannien ot:h Frankrike.
Milovan D j ilas den kände j ugoslaviskc f d kommunisten
och vit:epresidcnlen under Tito sammanfattar i sin från
fä ngels et utsmuggl ade bok Den nya klassen: »En ytterst
star k spänning p å alla områden av det internationella samlive t har blivit den ou ndvikli ga följden av sådana förhållanden . D'Ct kalla kriget har blivit det nonuala fredslidstillståndet i den mod e rna världen. Dess former har fö rändrats och
fö rändr as, det kan vara mildare eller l&rdare, men det är
inte längre möjligt att eliminera del under givna för·
hållanden» .
Sovj ets myt:kna tal om o mfatt an d e nedrustningar fram~ t å r i sin rätta belysning genom följande uttalande av Djilas
l ~am ma bok: »Grunda d på makt och våld ot:h i ständig konflikt m e d sitt eget folk , m ås te den kommunistiska staten vara
l~lilit arislisk, ~i\r en om d el inte finns n ågon yttre anledning.
~\Ull en ay styrkan, i synn e rhet den militära styrkan, är
Ingens tans så förhärskande som i kommunistiska länder.
~ilit a rismen är den nya kla~.sens g r undläggande ueho\'
111åt: den är en av de krafter, som mö j tiggör den 1wa
18
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Mi lovan Djilas.

klassens existens, s tyrka o<..:h privilegier» . Enligt de nne
skarpögde och inilierade iakttagare to r de d et sål ed es yara
mycket litet hopp om all nå gon från ryssarnas !'.id a allvarligt menad nedrustning komm e r till ~·. t tmd. D:t! p erso nalminskningar, som vidtagits i Sovjets krigsmakt dc sen aste
<"n·e n har enligt samstämmiga observatörer enbart betingats
av övergången till en ny organisation, där effektivare va pe n
och automatisering tvärtom iikat d e sovjetiska stridsk raft ernas slagkraft.
_
Det kan i detta sammanlwng vara av intresse all p eka pn
den analys av d e n sovj e tiska strat egin, son1 d en int erna tJOnelit välkända o<..:h ved e rhäftiga schweiziska tidningen »~ c u e
Zi.iricher Zeitung» public e rade d e n :W/11 HJ57. Tidni ngen redogör för planer, som ularhetad es i slute t av 1940-tal.et, enlig t vilka Sovjet med en se ri e småkonflikter i Korea, F ml a nd.
Sverige, Dannwrk , Isl a nd samt i Turkiet och Grekl a nd ~e
nom erövringar sintlie säkra sin ställning på vägen m ot maktigare motstå ndare . Del påpekas alt d et svenska fö rsuart!
härvid spelat en augärande roll , som avh älland e ((ddor P11
SovJets norra flank. l Koren trodd e man sig där em ot fit cil

pn nd c, och planerna pa OH Jga smakonflikler kom mt c ttlt
1tfornnd e.
t Stnlin är död o<..: lt hans e nYii.ld e e rsattes av clt s k kollek tivt leda rskap ». :.\u har Clt rustjov dock övertagit makt en .
D'c t är i :· i~s tl.dn b er~i l~igat ::d t. dra .. en wäns m ~llan
sovjets p ollltk 1ore och dlcr Slalms dod . DJllas skriYer:
»Men Stnlin uppf<lllll inte system e n o<..:h dc som efterträdde
Jwnom tror inte mindre p ft d em än han gjorde. \';Hl som hHt '
för ändrats ef ter hans diid ~i r sovjclledartw~·. insl ~illning till
systemen , inte systemen själYa ».
Det finns såle d es anledning befara alt Sovjet m å lmcdY etct söke r förverklig a vad Cltrusljov p ft ljugond e partikoncn·cssen ];: ;diad e sin »socialistiska Yä rld » oc lt sill »världsso~ia listiska system » med k a lla , ljumma och sm ftYarma krig.
Dc syrisk-lurk.iska rel ation e rna lwr l ex c lL väsentligt världspolitisk t intresse. 1-Ii.ir är d e l fråga om e tl »defensivt» syft e
från Sovjets sid a a lt störa od1 förebygga en militär maklkon ce nt ration i \'ästs h a nd. l d et lägel h a r ryss arn a inte n~~ifie rat sin infillralion i mollagliga arabhinder och fört e tt
hotfullt spn\ k mol de p ås tc1dda amerikansk-turki ska angreppspl an e rna . Sovjet har nu od:så börjat utnyttja sin
flott a som påtry<..:kningsme dcl i del politiska spelet o<..:h har
shi rkt sina sjöstridskrafter i Med elhavet i ~.å d an omfattning
att de k an hota den amerikanska sjätte flottan, enligt upp gift f rån det västtyska institutet för ana lys ay Sovjets utveckling.
Vi h a r emellertid betydligt m e ra närliggande exempel ,
som trots detta tYvärr kommit i f.kvmundan i Yå r försvarsdeba tt h är h emm"a; SoYjct har tydligen ocks{t startat en särskild »nordvästoffensiv » odt visar ett anm ~i rkningsvärt intresse för Östersjön och Norden. H ela d e n !'.tora propaga nl~aapp aralen har sa l ts in i offcnsiYen. Bulganin !ta r prisa l
Sveriges alliansfr ia politik som en fredsfaktor a\" rang,
llledan Norge och Danmark Httt förtäd;.ta IJolelse r. D c rysk<·t
l~ubli ci!elsorgancn är hårt e ngagerad e. Så gör t ex Sovjelskij
F!ot ständiga utfall mot Yäslblockets försvnrsförberede lscr
VI(~ östersjöinlopp en o<..:IJ betecknar d e 111 som aggressiva
l~tlgsplan er. Man propagerar i vrigt för pla nen alt förvandla
Oster sj ön till etl sovjetdomine r a t »fredens h av» . M:llet för
fo esta etappen i d enna taktik ä r t ydligen att skilja Xorge
oeh Danmm'k f rån a tlantp a klen och få d essa länd er all lillsanl mans med Sv e rige och Finland bilda e n n ordisk ne utr a -
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liletsgrupp , som skulle kunna bli s ta rld p å verka< l a v So v ·
kt,'- 1 .'Jet.
för v~i~tma
»ne nlralis eri.JJg, » och sHinaning
Öslen·.jöns
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nordflank skull e därigenom L rytas, vägarna öppnas f öt· s e s
j etflottan frå n Östersjön lill ~ordatlanten och d et l' \'~;'.
rolitiska inflytandet skulle ocbå ]~l e d tiden bli dom iner;·, ;l{l~
1 .Nord e mopa. D en pol~ka Hapacl~Jj)]ane_n, som syftar lill att
b.~lda ~n r <~hot~ och k~\nv ap e nfn zon 1 cenlraleuro p a, hu!'
s~1ker1Igen ..m sp1}·erals fr_an ~loskYa , som dock passat va tillfallet alt foresl.a en utvHlgnmg av zonen bl a norru t, sa att
d en skulle omfatta h ela Nordeurop a. Planens förve rldtgande skulle onekligen innebära väldiga vinster för Sovj e t. IIeln
Norc~en sl,ylle förvan~llas lill en såväl militärt som p olitiskt
delvis avvapnad korridor väst e rut för Sovjet, där ~ive n ,\·eri~~ ~kulle kunna hindras att skaffa effektiva vapen .
Ar mte allt delta t ec ken på alt m;Uet för d c av »New· Z:iiriclier Zeitung» avslöj a de planema mol bl a Sverige och dc
nordiska länderna forlfarand e ~ir detsamma ehuru s;i lten
att nft d et skiftar från gång till gång'!
Den sovj e tisk a »nordv~istoffcnsiven» var inte tillrä ttal agd
efter det nordiska psyket och får nog anses ha varit ett f~l
grcpp. Sål~mda ~av ::\'orgc c lt strävt svar på Bulganin s hiigge
hrev och framhall bl a att det måste vara Norges egen sak
att avgöra, vilka fö rsvarsvape n dess styrkor bör u tru s tas
med. Men delta betyder inte att Sovjets planer med :\~' or den
sl-::ulle ha uppgivits. ::\'ya aktioner av skilda slag är s;i kert
alt vänta.
Under tiden bygger Sovjet ut sin flolla i »freden s lwv»
- Östersjön, som ock:så tvcks bli m er och mer »befolk n l» av
polska och östtyska örlogsfarty g. Elt flertal och envist a lerkommande uppgifter i bl a västtysk press, ger vid h an den
att Öf,tlyska flottan h å ller på att förses med jagare, fr ega tter
och ubåtar. Detta kan innebära att östyska flottan k olll mel'
att få en »förpoststäl lning>> i det sovjetiska försvarss ysteme t
mot NATO.
Denna organisatio n ser också om sitt hus. Att l edande
strateger inom västmakte rna förkastar ka tastrofteor in om de l
korta kriget, framgår av kom mendörkap ten vV ulffs ar ti kel
om »Sjöfartssk ydd i at omåldern» i januarinum ret av denna
tidsk rift. vVulff påvisar hur NATO med le dning härav planlägger för att på allt sätt skydda sig mot det växand e hote l
mot sina sjöförbinde lser. Den nya brittiska vitboken , s?Jll
ger ökade anslag till flottan för bl a sjöfartssky dd p å ii\'rJga
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för sva.rsgr_enm:s bcko ~;tna.d, ~ir el!. annal p [t~agli~.t exe1~~pel.
signi f1kal1vt ar ocksa etc utt:Jln:1de av c_h cfen. for ~AIO:s
" r dkomm ando, ~ene!· al Ce:tl Sugden , 1 en 1nlen·J u .. m ed
10
Associated Press for nngrn mntwd e r sedan. lian sager dar a lt
tt av d e mest trängande behoven för det d a nsk a och norska
fö r svm·el icir en llHHler:1isc ring av dc lY å hindem a s n~aripcr.
Detta är ett .a~1marknmgsvarl. nllaland c av en armcofJ1ce r
· en tid, då fragan om ])lacermg av r a kelbm;er och robota r
~ de båda länd erna h ell n a lurligl har stort utrymm e i d c.
.
b ~ten.
Som b ekant har Yäsllyskla nd ompröval besl utet om stn
blivande flotta s sammansä ttning och storle k med a nledning
av öB-pl a nens f örbluffan d e förs lag tili r a dikal nedskärnin g
av svenska flottan. Re~·.ultal e t blev alt tt. lerupphygg naden
skall ske ltelt en ligt planerna. D~ir eu wt kanske den kommet ·
att ske i snabb are takt, ef tersom myndighet e rna ser allvarligt
på den rubbning av m aktb a lansen i Östersjön, som en sven sk
nedrustning av flottan skull e innebära . Huvuddele n av denn a
flotta - som i så hög grad kommer att likna den svenska
för e r aseringen - förläggs till östert;jön, trots d e eft e r våra
förh ållanden dåliga has erin gsmöj ligh cterna p å vieisttyska
östersjökus lcn.
Vårt eget framlida försvar måste ulformas med utgångspunkt fr:'\ n den av Sverige förda neutralil e l8.polilikc n i r elation till det utrik espolitiska skeend e t, varav hi.ir endast en
ringa del kunnat belysas. Konsekven serna av den konstan t~
or on i världen bör vara att IU'Ilfrulil('[s skydd och neutralzletsuakt blir en av krigsmakte ns ab~.oluta lmvudnpp gif ler.
Att m arine n är den försvarsgre n, som är b ås t ägnad att fullgöra denna uppgift i.ir en realilet i snart sagt a lla sjönatione r
utom Sverige. Måtlc vi inte vakna för senl!
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"H an har god hand med folk

a tt Jämna hj~ilp vid en U\go1ycka,
,tlt skingra ell ligistupplopp.

11

Av kapten BöRJE BE R GM AN.

»Belwll(Ha Dina UtHic~·.lydnn d(· Jln
saillllia sall som Du ~.Jalv v ill hl'
hell :1ndlad av Dina överord n:1de .>:
(Sf'n ecu. )

Dc flesta av oss har s~ikcrl w1gon gång v[wdats öve r de n
gamla blanl,eltcn »\'ilsord fiir sjöofficer» i a11m~inh el och
kanske över pkt () - karakl~irscgenskapcr - i synn erh et.
r.~n fras som anv~inls a v m tmga cb efer Yid ct l dylikt ti llfiille
ar »Han har god hand med folk».
Yad har vederbörande d t1 sagt med ell sådant ul !nc k ·l
\~ilka egcnskape_r skall en man besilla för all göra si g. fiir~
lJ anl av della vitsord'!
Avsikten ~ir att i del följande se litet närmare p:1 d en na
frttga, dels p g a vi~·.sa i Flottans Personalljänslulr e dni n•r
J 957 framförda åsikter, dels p g a det un der d.e senas le a re ~
allt mervaknande intresset för vad vi i dagligt tal kall ar för
' '
arbetsled n in g.
\ ' ad ä r ledarskap?

Olll man frågar sina kamrater vad ledarskap ~ir, k an n w n
ri:i kna med atl få f ram ni:ira nog lika många iisikle r sont
svar. Men 111an kan ocks:'\ si.irskilja tv å olika åsikts riklniilgar.
Den ena kivdar all ledarskapet är en viss form av u ppförande - cll beteendemönster. Den andra anser, all led arsk npel ä r en m e dfödd begån1 in g i stil med i nt elligens eller fö r'
m [tga n a tl s .i unga l ex.
vant e1l hcledarsketpet
Del ligger nära till hands all anse
leendemönsler, om man endast belraktar problem et v tli g!.
Lå l oss d~irför se pi\ en grupp m~inni~·.ko r i vilken del ·i ngar
lJl a en jäg lllästarc, en sjöofficer, en hikare odt en pol iskomlllissarie. Gruppen förulsi:il les r:'\ka i följande ~,ilunli o n c r:
all släcka en skogsbrand ,
all klara cll fartyg i övcrlwndsv~ider,

Det tord e vara gu nska klart vem som bli_r ledare ~ .. d c
oli ka situationerna. Om ledarskapet Ilad e va.n t en medfodd
fö nn åga borde en och san1111e nwn varit ledaren i dc tänkta
.. a ll
· lwp ar
·
· lille
fa llen.
sao en 1~e 1l. J~e d ars
Probient el är emellerlld
appträda fl{i. elf. sii~l, som lir himpligl {ör en giue;1 situation ,
d u s aii.Ja lJW!Illlsf,·or .. ull a~:hela somo ell lag, sa att e_~l: ~u·-1
[;etsuppg1j l lo s e s pa lwslu satl och sa snabbt som moJllf!.l.
De n mesl framträd ande egenskap_en hos e1,1 god ledarea <:ll'
ltan tv ekan Jwns kunskap om »amncl». slutsatsen maslc
~,\ledes bli: viikel yrke en ledare än 1~1å Ila gäll~r del all
skaffa sig slörst a möjliga kunskaper 1ckc blott Inom ~.l c l
eana ollli'{Hlcl utan ~iven om dem !Jan satls alt leda - man1~lskorn a och delta ~ir d esto vikt igare ju högre befattning
det ~ir.

Kunskap om människan.

På d en s k ganda goda Liden f a nns en grundmurad respekt
för överh eten. Faderns självklara auktorilet - ofta understruken med björkrisels hjälp - överflytlades följdriktigt
på dem som stod i förmansställning: läraren, prästen, Hins.. . •
.
•
man, patron o s Y.
\'år tids tekniska ut>;cckling, dc ökade bild111ngsmo]bghetcrna och förbättrade ekonomiska förhållandena , fackföl'eninasrörelsen m m har radikalt för~inclrat samhällels
s lr uk~tr. I dag uppfostras dc unga i frihet - med väl s å
påtagliga och <;nHliskuterad e konsekvens?!'. Del~ förr så sjä~_v
klara auktoriteten :1ccepleras numera mle pa samma salt
som vid sckelsbftcl och san1h~illct har också reglerat använ dand et av maktmedlen: MO, skyddshem, villkorliga dolll a r o s v . Samh~iilct har med andra ord demokratiserats
i en sådan takt , all många inte hunnit mogna all båra frihetens ansvar.
Arbetsled a ren av i dag har d~irför kommil i h elt annan
situa tion än förr. J-Jans 'uppgift har ändrat kat:a ktär: h an
~ka ll/eda i st~illet för kommendera. Men om vår tid har medfört ledarens förlust av gamla tid e rs resp e kt för överheten,
si'( slår dock andra l1jälpmcdel till huds. Den moderna psy-
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k ologiska fo rskn inge n o<:h undcrsökningn rn a av olik a :-; [.,
på en mängd arbetsplatser o<:l! - o mr~den har givit r.c su [t~;f
som kan yara till nwcket god l cd nmg, om man v1 ll h '
1'-än na människan_ i t1rb.etc s?mt h enn es Lchov ocl1 vill t~;;~:
over huvud laget 1 var tul. Manga tl\' oss har stor m:.i n ni~,k _
0
kännedom av erfa r enhet eller genom spe<:icll läggning. An dl'·
d~ircmot överskaltar bctyd l igl sina kunskaper p å del ta 0111'~
rFulc. Det ~1 r_ o<:kså ulan tvekan mycket svårt att vara ol 1j cktiv o~ h sa khg, nä r m a n . ;;k?Ll ~)c(_löma a~ul r a människ or och
sars kilt de m man ha r lmt mpa s1g och ar beroende av i det
dagliga arbetet.
Ordet psykologi ges lyv~in· ofta betydelsen av d a lt, pj osl;
och upplösning av gamla hederlig a begrepp , men ps yk o loni
bet~·der j u cndDst läran om männ is kan och henn es h ~
tcende l
0

»\ 'u rdagspsykoloyi.»
Man behöver i nt e var<~ utbild ad psykolog för att ut nyt tja
vetenskapen i frågn. Sunt förnuf t, vi lja u tt försöka fi 1rs la,
tolerans och obj ek tivi tet r~icker en god hit p tt väg, ef ters om
psyk.ologi n inte kan ge oss s tr ikta, a llmängiltiga regler fii r
lednmg av och samvaro m ed andra männ iskor, Men p sykologin kan hjälpa oss att i vi~.s mån förs l:l v[tra me d m~in
niskor - och oss sjä l va !
Enligt psykol oge rn a utgör våra beh ov driukraj'l cn i all
mänsklig strävan . Man skiljer i delta avse e nde mella n me dfödda bellov och förvärvade beiJo,·. A t t vi k ~hlllc r l ex
hunger, törst, behov av vila och ~~ önm ~ir fysiologisJ.;: a fu nktioner s om vi är f bd da med. Dc behov, som vi fiir va r\'a l
under i första hand vår upp väx ttid , ~ir st\ d a n a som trygg hel
- såväl ek onomisk som social - si:i llsk ap, erkännand e, renlighet o ~.v. Allt v[tr t handlande gå r till syvende o<: h sis t ut
p 8: a tt tillfrc dsshill a dessa b ehov i d e n m ån d e gör sig påmu~ta o_ch h ero end e p å vå r a möjlighe t er att uppfyll a de
fysiO logisk a och psykologisk a krav en p å oss själva -- oc h
andra!
I dc fall d å jämvikt in te finns m ellan våra behov och vå ra
möjlighe~er at~ tillfre dsställ a dem uppstå r störningar i vårt
psykologiska liv, k omplex, spleen, stress eller vad llll p sykol ogerna döpt des sa rubbningar Lill.

. t a ll m~1nl kan man s~iga, all besvike ls en ÖYer att int e
1
f\Cla uppt'YJJ a en önskan e ll er tillfred~.sh11la ett behov re-

]:tl l~n ~ar i Ufj(J l' Cssion . \'i Hinkcr oss l ex all en bogscrbåts-

sttl :~t;1 ing i 'sjörescrvcn, ö\'1{ , fil r order om all ulföra el l
bese
l ·ag
, dtt d en normall skull.e lwft
p c t c , en lönlaoeftermiddng
~·
,
.
.
,.
I
11 P • ission. Den fö
rsta och lrohgaslc reakllonen f' rnn
Jeel Jlllinaens sida blir aY typen: »DJ-a
·
1(OlllllliSS»
·
1 \'
f··
p"H
. ar or, ,J_o ,
sn. .}ö/'a tt alla g<'lr miste om att tilifredsst~i lla e ll behov .(for
r\:~1 vpl alt resa hem, för bcftilet alt gft på sla:n m e d _frun,
l den ~·. t1lcn).
]lr.Ull1 ca J)'ct banken • h~ilsa . 1Jft bekanta e ll e r n[tgol
.~
•
\'åra b eh ov ::- vila_, e.rkånm:nde, trygghet, torst .o s _v - (~l'!., r oss atl hnna tilltredsslallelse. Om 1m o t nslan d lf(helc tll ~l
' ~ cli""l' oss Jnåstc vi !!Öra oss aY 1.ned belto,·ss.·pann.Jngen p.a
)lll
... l 'l
sätt och ag<5orcsslvllct a r lvY a rr den van l'1gaslc. 'l' 10
an 1lat ro röksuoen
'
·•
l te ·f' en oc l 1 l JUlig
' ·· ·
od1
sur,
rcpnmand
av
e
Il a ~·
oc
b
. l
är b a ra nilgnt exempel på »_vn rd agspsyko l og~>>.
..
Med objcktiyitel och saklighet kan nwn _ komma over ohcsvikelsen p g a d_e t nyss omn~ll! HH!a lörda~SJ?b~)e t. ~~an _ ~na~l~
försök a koppl a m lankarna pa nagot pos1lnt 1.st. I c.x . »Jd&,
blir ledi g n ästa lö rdag i st~illel» elle r »Nu ar 1 alla f~.ll den
so m vi gjorde jobbet ål nöjd ?ch L~ppsk.a.tt<~r oss.. sakerl ».
Yi bör med andra ord i dyhka fall fo rsoka fo rv :mdlu
aggres sionen till resi[JIWlioiZ. Ilarry ~ar ti1~sson sö.ge r od~sa.:
»Det är int e revolultonerna ulan res1gnatwncrna som gjml
det möjligt för människoma att leva i l ängde n !»
Av e n normal m ~inniskas förvär v ade behov h ar behouel
av erkännunr/r e n lil Yeket stor bclydel;:.e. \'i vill alla bli upp skattade för någon egenskap eller prestation. \'[trt b~hov . av
uppdwttning grundar sig nämligen p å vår ege n uppfatti~u~g
om oss själva. \'i 1alclr myd:e t g~~rna_ om hur dukt1 ga v1 ar
men h å ll er oftast l vs t med det VJ nusslyd~as med!
Det finns vetemL,1 pliga b e vis p tt - a m.e rik a nska psyl~<)
logisk a t es ts - at l be röm ~1 r et t utmärkt s tmmlan sm e d e1 for
att upp n å bättre nrbct:.res ull at lik a:rä l s01~1 alt kl a nd er har en
klart n eg:c1 tiv verkan. Eller omvant_: nskcn_ att skada e n
lllänniska m ed klander är ntv<:kel slol'l·c an nsk c n a ll skada
111ed her ö m.
.
Trots att b erömm e t är e tt billigt och effektivt hjälp1~1 e d.? l
i
arb etsledning stt finns del m å nga män !".om. dr a r sig .fo r
att anv ~inda det, även om d e ivrigt begagnar s1g a~ berom ,
komplim anger och smick.e r i sitt umgänge med kvmnor -:
tn.en det är k a nske för alt dc d å är fr åga om e tt a nnat slag
l\V utdeln ing?
0
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\ 'a d som sngls om cr~::~innandels !J e l ydc~s~ Lh inl p lyd, .
~ . o m om kland er oc h knt1k skulle vara onodtgt eller oh ~~
·t o
..
l l av arbelslednmgens
.
l .t.g.
m l Jerommel
a.. r en <c.
d ri YI;< lllp
1·n"sa skall klandre t va ra st y rnmgen och d[1 n w n styr t l' X ,rt
fnrty~.' m å ste rod.rc l h a n..tc rns m c~l l ugn och p:'\pa ss li gh~\~
A~ll for stor~1 r ~J r.vlnk.l a r salter ner farten. :\'len vHl svar a llln1.10\'J'ar o~l~ 1 dall gl vader l~a n d Sl vara nöd\'~i ndi gt m ed dikt
J or = ha1 da och k a nsk e Jllt e sa val valda ord!
. :vinn bör cn ~i~t en gmmn a l god r egel a llt id »r~ikna ti ll tio»
1 nn ~~n m<~ n knllscr m· cl~cr kh~ .n<) r nr en. und ero rdna d oc h k Hn
tta lampl1gcn an v<lllda s1g av ±olJande t1o punkter m e d a n 111 n
11
rak n ar:
c

1. Ynrfiir kritis e rar j ag?
2. K ri lis e rar j ag rött m un'?
:1. Ya r ligge r f ele t'!
-1. Har mannen fått riktiga ord e r'!
;). Låt mannen f örklar a sig.
(). Framför den eventu el la kritiken lugnt och sak li gt.
7. Utdela aldrig ld and e r i a n dras närv a ro (därem ot beröm!)
8. Hotu aldrig m e d fö ljd e r, som inte konun er al l ·e rl;sliillns.
U. Slut a kritiken m e d en vädj n n om b~i ttring.
JO. GLöM SAJ\EX.

:\ian k a n sammanf'a llningsvi:,:, s~iga, alt den l eda re so m d i'DI'
sig för a tt r~i Ua begångna fel m ed kritik p g a rädsla for ;d l
födora si n popularitet sviker sina ö v cro rd n:~d c och un d crgriivcr den disciplin h an är salt at t övervaka.
För all p i\ cll psykologis id rikligt sätt kunnn uld el :t sa Yiil
be röm som krilik g~illcr a lll:o::'\, att man m[tslc vara o f;.j l'k li u.
:\fnn m ås le försöka se saker och ting »u tifrån» och ohe1:oc ndc
il\' personligt Lirgade k~inslor och ttsiklcr. Bildligt sel l ska ll
man förflytta sig fdtn h ~i ndclsens cc ntru111 och sk ~ir,k:H IH
problemet ur e n utomståendes svrl\·inkel. Delta ~i r oft a 111 \'cke l svårt för en ledare m e d ut].>r~iolad
k~ins la för
d el egna
;::-,
..
c
jn gc l, och om han g<"tr så lå ngt, all han Utter prestincn övc rf(H
li~l »pl_·estigb>, ja, d å får objektivileten ingen char~! »P rest ige», llll!HJ-ba rn-och- a ndra~;-ungar-mcn talile t, partiskile l, gennla fördomar och missrild nd solidarilet är lik i la s len f ö r en
l edare.

\ 'ad so_m li~ligare s<.l gls om d c m ~insklig~1 b ~h ~>Y cn, a~gresr esignatiOn, b crom, klander och obJeldlvllet ulgo r en
' 1f~:}is tändig _men kanske acecp.tabcl ba}'-Wund .. till .. n c d<~n0 r nd e rnbr1k d ar underrubl'lkcma pa mlet sal l at o pn os [,t C .
.
l l
'tct·sorad e rn< e.

.

j'l

' "'

p1\1Jj'ör en lJ.liuunde urb elsl edar e .

Kunni ghet.
En viktig f?ruls ~i ll.ning för att Du ska lJ.bli e n franlgnngsrik
ledare och vuma Dma unde rl yd an d es H~rtr~l e tHie ar al l Du
l;e härskar Ditt arb c ts omrfl(.le - .~ka.n ~1tl .Jobb» - ~.rbet c t
oc h organisationen. D e t är mle nodvan(hgl all
behars~.;.ar
all a detalj e r i arb c lc l/verksamhcten, m~n Du maslc ve la uzlka
fl \' Dina m ~i n som kan vud och orgam~.era arb e tet m ed l edni ng h äraY.
.
..
.
..
Om Du oör ett f el eller m le h ellarskar e tt avsmll: crkann
då d etta o~h lär Di g d et Du inte kunde . \'isa in ge n s kamkänsla eller nonch ala ns vi<l et t så d nn l tillfiillc. Ditt fol k begä r ärligh el och inte ofelbarhet av Dig!

pu

Känn Ditt folk.
Lär inte J.::~inna Dina undcrlwlandc cndasl lill namn och utsee nde ul an även d e ras pers<~ nb ga förl1ållanden - ulan all
dä rför rot a i saker, som inlc angtn· Dig. Du kan då b ätt re
be döm a var Dn har Dina m ~i n oc h förstå d c ra ~. reaktioner i
olika situnl ion cr och ,·ad D u kan v~inta av d e m d å dc sk<111
handla sj~ihsl~i ndigl. Tack vare en sådan k artläggning får D~t
dessutmn d en kontakt m ed Dina underordnade, so m ar sa
'ä rd efull bl a vid d c tillhillen, d å Du bellöver kunna bedöma
clel'as sinnesshimning.

K a r a k l ~i r.
En ,,!frundl ~i<wandc
Jörub~iltning föt· a lt Du skall lyckns
::Ob
ledare ~ir alt Din karaklär håller mått e l, så all D1Lt fo Jl 'få~· respekt fbr Dig. Tro inl c alt Du i längd en kan dölja en
brtst i Din karaktär. Underordnade äro alllid myck e t skarpsyn ta, n~i r det gäller överordnades moraliska hall.
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. Del <ir i1~ lc cnbm· t för 2tt bevara aktning en för Din 1>c 1 .,
~0il,
.
SJ- ~i lv i <Jcl't'l
krav I)å Di<f
le stalla stora
som DuJ moas j''
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Dw k arak lär in te <i 'ge r cd'or<l c t·I""'l·ho· .s t·d ( !'""'l
Om
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mar u Hl c 1cllcr bära vare sig m akt ell er ans\~ar . '"'' 1'Loja litet.
Du Htr_ob jekfiul <!iskut cra och kr i ti se ra Dinn övcroJ' dn ·t
~~s.lu~, gorand cn noch ]å l a nde!~ ocl~ många gånger är det 'l~es
1 11
--~~~Jd i giJct. Du ma~t? d?ck val.Ja D m a ord alll efter au~ditk01'r/el.
sikl
~
:Men otn e tt l_Jcslnr a r faltal - iiven mot Din 1
d e ! att.. J?u l?Fllt a~:hetar f_ör c~-~ t delta beslut går i up pi\II c. l~'c.~
Dctt:: a t absolut nodvan tllgt for att man p å Ditt för et a;, 1
t_or, fa r.tyg <.>s v sk~1ll finna den r ä tta arbelsg hidjcu. Du"" 111 \(:~~c
. '·() ')
.. -1Jo[
:· ·. Ol ll OJ
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Opar tiskh eL

.;· ~'id _e n _u nd e_rsökn ing för n å gra {\ r sedan bland lu C'.fcll.. lals
" i·
n pilkLig a s ta lld es hl a fn'lga n , \ •ilken egensk ap d c i

'dl

h and

kt:~vd,~ av en ch.cf. D e allra fl csla salte d ä rvid op : 11~~~~k,~t

~let;n fl a mst. D e tta visar hur fast rättvis ekrav et är fö n111 kr<t
~ ..".a~:~ folks.. m e dvetan de och ger O!".s en p å minn else 01 n )ll! r
~ IktJ'":l. det a r a_Lt man behand lar sina undcrlv d a nd c li ka oc h

Du yjJI
mtc fo_rfa~lcr Ull n ågon form av favorit svstcm . Om
..
· ati· er yag]·~~ t a s~· mpa ..t'Ier ·och antip
t
·
Dlll.ll
m1
I·
så
rattvis
vara
e
.
' c " ,o
. .
1 •
ardes
öran
vederb
atta
vardes
Vt
.ed a Dig, u.tan maste obJekti
be.tsp.r es tatw.ne r eJkr upp.trä d?nde, även 0111 Du sku l le r[1ka
bl! l\ unge n att ~nmala Dm bas te man till bestraf fni n ,o_., ell er
D1tt svarta H\r t1ll b elöning .
0

Initi ativk raft.
Du måste kun~1a ta _initiati v till förbi:it lringar av skild a s l<Jg.
Detta b~lyder ofta : v1sa mod att taga initital iv till n åaol nyll
och oprova t. Svensk en .. är konven tionell och inte alltid ~ a r ond
av »nya kv8star ». Glom därfö r inte d et kloka ordspn1kel:

'-'"a kvasl ar sopa b iisl -

men d e l iir d e qwnlu , som hittar

;-/ldfHOrHa»!

An s v a r -

d c l c g c r a a n s v a r.

Om Du inte kan ta nnsyar, st\ kan Du inte lldlc r bli någon
]edar c av stö rre form at. Du vinn er inte den auktori tet, som
DU b c;,hö.v.er, ulan ~~ lir ~örem :ll för Dii?_a und erly~and es förakt
eller atloJ e. D e t gor pa d em elt belda mm a nde mtryck a tt se
sin ch ef kryp a bakom ryggen p å andra, svänga sig eller skjuta
skuld en p å n ågon und erlyd ande om något går p å Lok i stället
för att frim odigt ta p å sig ansvar e t.
Du skall inte b a ra kunn a ta ansvar utan även kunna g e
ansv ar. Du måste m e d ut gåe nd e frå n D ilt förtroe nd e för Dina
underor dnade även kunna ge r ä tt uppdra g m ed rätt order åt
rätt man. Och n ~ir Du gett en upp gift - del ege rat ansvar et skall nu inte t j ata, kolla, ge goda r å d o s v under det a lt vederböra nde lös er uppgif ten. Han har få tt jobbet - han skall
slutföra det. \'<inta m e d berömm et eller kritik en tills a rb e te t
är klart. Om Du am.cr, a lt Du absolu t m ås te ingripa på ett
eller annat sätt innan uppgif te n är löst - ingrip då på e tl
lugnt och veltigt si:i.tt och kom ih åg, att dc flesta v~ixer m e d
uppgift en. »Den ledaren ger e tt llppdra g, ger gudarn a oftast
det erford erliga förstån det »!
Fatta beslu t.
Info rm era Dina undero rdnade och diskul era problem en
med dem. Inform ationen skapar nämlig en intress e fö r armed
~)etsuppgift crn a och ger Dil t f olk en känsla av alt »vara
elysta
h
men
proble
få
att
Dig
hjälper
.ionen
Diskus~
I båten».
ur många synvin klar. Inform ation och diskuss ion ~ir med
beslut,
a ~Hlra ord · utmärk ta hjälpm edel, när Du skall fatta
när
Och
er.
uppgift
svåra
många
dares
le
en
av
en
är
Yllket
efterorder,
Dina
vid
Du fattat Ditt beslut, måste D>u sl å fast
som ofta åte rkomm ande kontra ord er ~ka par osäker hel och
tvekan bland Ditt folk inför givna a rb e tsuppg ifter.

L 11 g n o c h s j ä l v b e h ä r s k n i n g.
0111 Du av nature n har ett hetsigt temp eramen t, så m å ste.
Du försök a lära Dig självbe h~irskningens mycke t svåra konst.
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Eli sam·.uL upplr~idandc i1uponcrur, ing·cr förlro c nd c ,
.. · t
..
"
agna
alt s 1'apa en kansia
av try•~<~l!et' hos Dill fol l· o.c h <lt·
J" t
l
·
:::>::>
' ' snll ll'
ug som <et und erlättar för Dig all r~illvist hedö 1n:l ])' lund e rlydande . Beslut och l1 a ndling a r , som är tillko m , 111 <~
d e r affekt , ä r n~indigen oflasl v i.i rdclösa och nH'\nc; a ~> 1 lin.
o 1a parlel'.
"' "'" Il ~''e l'
en l);-u· l ·l 1' ll s l la .t"·
or 1J<H
H.~ikn:t till tio n~)r Dtl hlir arc1 och
r~icl,er int e 1 l
" J) n ·(' ortsäll a !il! hundra!
::-,
( l' ' ~.·)
l HJI'

''H

O m\' [t r d n a d.

Du hör ~igna Dill folk a ll den omvårdnad och o inl·t l·

~.o m är möjlig. D e lta ulcsluler uivetvis int e a ll DLt 1· ·111 , \'n,
Js·te
o

-

..

.._

..__)

~

·

\.("

!Jade stranghet och hårdhel - anv i.inda dikt ror - il" .·:
J)C l e.t sa' . l-:raver.
..
]) ma
.
.
.underl~dande finner sig ul an k "nodt l-i
rattvis stranghel och nodvand1g h ördhel om dc är iivcrl \·<>·tde 01~ 1, att I?u inte försummar d c tillfäll en , som står ti ll 1~ 17;ls
all varda D1g. om dem: D? l kamratliga förhållande, som skaJl.HS ~Hellan.Dig o~h D1tt folk, f år dock aldrig leda ti ll all Du
lorsokcr gora D1g omtycld på b ekostnad av ,,amvetsg ranl
<trbctc eller disciplinens krav.
'

D i n p e r s o n.
\'arjc w·upl~ vill innerst inne kunna se upp lill si n chef
ett foredom~ och är stolt, om den !Jnr en strongare chef
<tll andra avdelmngar. Sträva därför alltid efter clt k orrekt
uppträdande .~'<Hl beträffar den personliga hållningen, k hidseln och uppforandeL Del goda exempl e ts makt är större ~i n
man tror 1 Först n~) r Du själv är utan brister i d ess a hiinsendcn kan Du kräva, att Ditt folk upptr~id e r på ett m önst c r gillt s ä t l.
~om

Summa nf'altniJ zy.

Att ha god hand med folk -

att var a en nod ledare -

fi~rutsä~tcr såväl medfödda som förYiirvad~ egenskape r,

vilka tzllsun11n(~ns ger elt gott ledarsk ap. Den som ma b nedve le t s t ra v.a r eft er a tt u lveckla d c nödvändiga egenskape rnn
kommer forr. ~llc1: se_na.re alt bli en go d ledare. Men d et f'o rdl_'US w·bele , SJalv_dls.(:.lplw o~·h att man skjuter drt egna jauel
l b·ukgrwulen fl!! jurmån för d en eller e/et man skall tjäilO·

[Vloder n ubåtsnavigeri ng

, ågra kompletteran de synpunkter
Av fil . kand.

LENNART PALM .

I februarinumr et fiir _i :h <l\' d~n11<1 lid~kt·ifl l~ublic erade
\;on1111endörk:.q!len H~Jllti~g en art:kcl betllla<~ .. >~S ynpui~.kl e t:
Jå ]llod ern uba ts n.avJge nng». A \'Sikt ~ n med ~olJ?nd c 1 a d et
1. <l els a' t evad oaller den aslrono111Jska navtgatwnen, lam'll'
. . l '
b
.
;Hl en d el koi~l p]~tt e ran de inform.alion, c.le ls. att i e'.\. dc!.~11!.frågn - ocksa r?rand S astronomJsk.. nav1galwn ~ ft dllllot,1
~1 siktcr som a \'VJka fran l~ omm.endo rk.a pt.cn Bo.llmgs.
...
l(omru cndörkaptc n Bollmg havdar 1 sm artike], al~ for
närvarand e kan en ub å t för e taga höjdn~åtning a r av e n lHI~lla
kropp endast i ÖYervattensUige . E~1hg.l vad som nyh~en
offentliggjorts' ) användes emeller tid m om .. . l.!SA :s ub~~ts
vapen ett navigeringssystem , som gör ~let m,o.Jltgt att utforn
as tronomisk navigation i undervatl enslage. Systemet hete~k
nas SCAR, vilket ör en förkortning av »snb mergcd celcslwl
altitud e re~:ordcr » . I detta system kombin eras en m~i lseri e
genom periskopet mot e!1 himlakropJ_J med signaler från c lt
gyro, vi lket ger oric!1te:·mgcn av .h(~nsontalplanet.
o
Detta ~ir e mellcdtd mgen ny Hle. Inom d et tyska ubalsvapnet arbetades under dc si~:. ta året~ av d c~ senaste v.ärldskriget m ed detta vroblem~). I:1om USA:~ u,b~ltsYap en g·1?rde~
19-14 un der operatiOner mol Japancma 1 StJlla hav et .forsok
frå n en ub åt att erll:'Ula en astronomisk ortshest~imnmg genom p eriskope t. Dessa förs ök upprepade~ mera syslcm.~~tisk~
av samm e fartvgschef vid USS »Pickercls» bekanta fanl l
und er vattensUige från Hongkong till Pearl liarbor i mars
1950. 3 )
Scdan iiv e rtrvckskabincr blev standard på mod erna trafikplan (och stral e 1~iska bomplan) vi~·. adc sig tidigare använda observationsl-:upo ler för astronomisk navigation Hlgö ra en svaghetszon i ska lk onstru ktionen (ett par fall :l\'
explosiv dekcompression h a orsakats härav ). D~irför konslt·ucrades av clt par större instrumentfinnor pcrisl.;opsextanler som vidareutveckling av gängse fly gsextanter ( » b~Jbb e l 
~ex t anter » diir horisontalrcferem ·.e n utgöres aY en libell) .
Det finn s' anledning fiirmoda, att i n{od c rua stridsplan i
c
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l'SA såsom B ;:)2 ocl1 D 47 anvandas gyrostabiliserade Pe ,.
': kopscxlanler, vilka med lljiilp av urverk kunna »k op p!· 1ltill en slj~ima.
<l~ ))
Senare i ~·. in artikel framkas ta r kommendörkapten Bo ll'
. t • ·t .
. ,
l
. ...
l l ... l
.
l nn
, l] l :JllS l OllOl1llSK<(l o )i~Cr\' alilOiler l~ICI'( !Ja. p <~V en zem lka lllCl~;
~dl c ge eu mc o <1 ·or as ronom1s.;. JW vJgalwn ombord i l l·:
..
]"
l ~1r, som v01:e over agscn en Ilielod. som byggde p å ohse l),)
1.\.. t{oncr av fl_nml~1kro pparna genom periskopet. Jag d cl ur ~j1
'- ~nn.a upp atln111~;. nn an jagpörmare angiver skälen hiirfö r
Ylll ] ag emellert1d hunna nagr<J kompletterand e u ppo ift :
01
J ör ande denna zeni lk;unera.
C' i
Id en
med ~n gyro~ tabili sc rad pol<~roidkamera fotografera om~·::Hiet. k~·mg zc~u l punkte!1 )H~ lmnlen f.amtid igt ltl e d
<~tl en ltb el_l mf~togra fcra clc~ pa plat~n framlades J\1 Hl <1\
o en a usl~·~ l1ske ~.J oka Jl l~nen l-<.. B r~ tt I-hl d e r i sa!1.1arb cte llled
Dr. R. d E. Atk1n~on YI~l GrccnWJchobscl'\'alonct. 4 ) l'pps]n.
get tycks cmellerl1~.1. d å Icke ha a.nsctts värl vi~lare st udie r.>)
:vl_eloden alt utfo ra astronomJska observalloner nJc dch!
zcmtkamcra från en ubåt i öve rv a llensläge svncs min un derlägsen m_cloden all i underva ttens läge fö;·et aga aslnJ~ Oill iska
o!Jserva_tl\l.~1~i· medelst en kombina tion av sextant och pcr:skop 1 fo~,.J and_e ~wsee.nden: ökad risk för ubåten a t t uppla.~kaf', :1': f1entll~ spanmg, _mer skrymmande mätulr u:-.l ning,
s!orre osakerhet 1 observalwnerna, försv ihad utvärd er in g ::t\'
mäldatu samt begr~insad anvi:indbarhet.
·
Riske_n för uppläckt måste ökas i hög grad för en ubå t,
som l v111gas ulföra observationer i övervattensläoe isti:illcl
för att blott dicka upp sill periskop över havsvta~1. Fn observationsse rie genom p e riskopet kan j u i:iven" mo m en ta nt
<1vbrylas och periskopet dragas ned und er kor tare ti dsi ntcrYall för alt härigenom försvåra upptäckt och inmi:i ln in g fttminstone för vif.sa typer av spaningsmedeL
'
En gy1ysta~iliserad zeni tkamera blir en ganska skrym mande lnstona, som måste förutsättas vara perman en t placerad i torn et, inkri:iktande p il. det begränsade utnm me l på
bryggan. En kombination av p e riskop och sextant b ö r däremot kunna för horisontalrcferem. utnvtl jn redan b efin tliga
gyron i kontrollrummet.
- ·
Visserligen ger observation med zenitkameran fa rl\• gels
läge efter utvärderingen av plåten eller serien av plåt ar: ~n~
dan observationsser i<:! r på minst lvå himlakroppar krä vs \'Hl
nu användu metoder för att ge läget. Å andra siclan ~i r ju}
;dlmiinhet den ortlinjc, som erhåll es efter olJ;·.erval ion pn

1

al!

JJi 1n Jakropp my<.:k~t användb~r _för att ge läg~t i k~I~1h_i

. med en lodsene eller en tidigare astrononnsk 01 Hm] e
·Jtlo11
. .
v·. loar'e
J
.
d f"·
rriger a d för nt~egla~l kurs och chstans.
otor e or
J-O cJiven observalwnst1d noggrannare resultat erhallas .. med
0 !. ~J av en periskopf.extant ---: allr~helst om denna ar av
~~;~egrerande typ, där man k01~lmuerhgt o~serverar under e1:
1 ~ d speriod än med en zemtkamera, ~\ar kase~tbyte eller
}~·aJl] v riclning av filmen 1;1ella~1 ex~)one~mg~.rna. 1 en obser,ationss c~·ie mås le laga la~1~ L1d. Mm~. ~ar . ~1amhgen k~nmna
ihåg, alt aven on~ gyroslabilJser_ade ma~msh ument an vandas,
o.;å k räv es en f',ene av observatiOner, eJ. bl?.tt .e~ enstaka ..ob~e rvation , för all med någon grad av llllforhtllghet bestamn1a läget.
.
..
.
Utvärdering av e rh åll na mätdata sker lattare vid obser,.1tion er utfö~·da m edelst en periskopsextant än på basis av
~:1 serie plåta r erhållna från ~n zeni~kamer_~· Nu.~ne~:a har
ntvecldingen inom räknemaskmst~lnuken fort darha!l ~~t
kom pakta och flexibla siffermaslo_ner ha f'l:amkomnut for
använ dning i stridsflygplan och stndsfarlyg 1 samban~ med
bel- eller halvautomatiska navigeringssystem eller strJdsl ed1;ingssy~·.tem. Del är ej heller förenat med några störr~ svårigheter all direkt överföra mätd_ata f1:~n en . sextant b~l e~;
räkne maskin. Däremot har lekmken annu Icke hunmt Scl
långt, att man kan tänka sig ett enkelt system för automatisiZ u lv~i rdering av plåtarna från en zenilkamera.
Metod en all observera medelst en periskopsextant är flexiblare än observation medeh-t en zenitkamera. Det är inte alltid m an h ar tillgång till så många ljusstarka stjän~or i närheten av sin zenitpunkt, att ett godtagbart antal matpunkter
på p låten erhålles med en rimlig exponeringstid. Där~mot
kan man på varje ort och vid varje tidpunkt ..- skyi'!lnmgsperiode rn a i polartrakterna undantagna - _finna nunst ett
ljusstarkt objekt li:impa t för sextantobservahon.
. Till sisl bör jag kanske f ramh åll~, a~t i.iven om mitt stora
Intresse för den astronomiska navigatiOnens problem kom~ni t mig att något utförligt Laga till orda härovan, så tror
.J ag icke, att denna navigeri~gsmct?d l~ommer att ha ~nnat
an ~·.idoordnad betydelse vid nav1genngen av framtidens
llbåtar. Hedan inom några år låra de modernaste ubå tarna
~å tminston e i USA m~n säkerliaen också i Sovjet - komn.la att använda sig av lröghelss;;stem som. främsta ~avig~
I'Ingshjälpmedel. Astronomisk navigering liksom racl10nav1-
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gering komma då att utnyttjas enbart för övervakning .
' <tY
tröghetssyste met

Ett

kla rläggande
Av ledamoten G. BOLLING.
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brev fr ån Dr. R. d'E. Atkinson.

Genom ubå tskrigföringen s ökat~_e betydelse m:d e 1: scr~aorc
år har ~e p~:obl~m, som. sanm~~mhang.cr n1.ed na:1~ahon ±.:·an
ub åtar 1 ulagc mom de manna n1a hor1.ern a dbhvrl av :-:nf~.lt
· tresse. Redan mot slutet av 1 9-±0 -la.1et 11a e man t ar or
. varao t· u t vec l,;,l ' l art f"or srg
.
Jl1
ckså inom den svenska mar111cn
fingen gick och gjorde a1_1str~i~~gningar för alt finna godtagbara lösningar. Det var ~~·amfor allt ~' etskapen ~nu det ..sovjetisk a ubåtsvapnets krafhga a nsvallnmg, som tvmgade ::~ven
oss h ärtill eftersom det f.nart k~mdc konsia ten.1s, oatt ubaten
själv var e~t my.cket gott med el 1 kampe1~ mot ubatar. I , u_s~~
och Storbntanme n kompleller a d e man s:cdunda d e eftet kuget organiserade. »h u n t~r-kiHer-gronps» mcod särskilda .. ub~~t~
förb an d av s k Jaktubala r. Sedan atomubatar m ed hog fat t
och m ed ood uthållighet i uläge nu har konstl'Uerals fick fr å gan om l~sitionsbc ;tämningar fr~m ubåtar i uläge hr~1nnan
de aktu alitet.
Red an under 2 YK förekom stundom att man under gynnsamma betingelser lycJ,ades göra astronomiska ortbestämningar genom periskopet. Men detta skedde då i tropiska
farvatte n, där himlen vanligen är klar. Då del gäller oss när liggande f arva tten råder inte samma gynnsamma obscrvationsför h å llanden, och man får konsta tera alt himlen i stället
under ca % av året vanligen kan vara mer eller mindre fullständigt m olnbetäck t, vilkc l a vscvärt bcgr binsar möjligheterna till astronomiska observationer . Dc fördelar dessa metoder erbju der i förhållande till de ter restra, antingen direkta
eller teletekniska, i:i r för ett krigsfa r tyg likväl så betydande
att m an även med deras för oss beg rä n sade möjligheter bör
göra d e största a ns trängningar för att finna lösningar på
Problemet. I ovans låen de a rtik el h ar fi l. k and. L. Palm framfört åsikter om att ast ronomiska observationer över horisonten genom periskope t sk ulle vara väl möj liga även i våra farVatten. Av egen erfarenhet h a r jag likväl k unna t konstatera
att dylik a observationer ä r p r akt iskt taget omöjliga eft ersom
horisont en bli r alltfö r »diffu s>> ut om i mycke t s ä Usyn la undantag~.fall m ed m yc ket go d a betingelser, vilka man aldri~
Kan p å r ä kn a råder, d å observation bli r erforderlig. När CJ
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al ltför hög sjö r[uler, k:1 11 vf1gomu skyn lilla s.iöllur iso ntc
1
nm nu~n in te lia.r t.!ll6ick.lig.L st:ll· ii~onhöjd , vilket iir sy,1,\
om ubaleu skall JJdmna s1g 1 nlagc. Del k<ln ocks;1 \·ar n n 11.c.
ket svårt att avgöra genom periskopet, om man be gag 1i u .
~;ig av en s k »fa l ~.k horisont» i stiillel fiir den r~ill a. En ,,:
mig i arti keln fö r eslagen ~"! !gärd vore därfi)r ~llt i siii lkt nn.
v~inda sig av zenitkamera ~i ven om demw ock:-:. ~\ m cdfö,· vi ss,
1
nackdelar. Med en s~"'dan lnr 111 a n gi vetvis bild e r gen om <k i
periskop, som har zenil\·y :l\' luftspnnings~·k~i l och h ar dii!·me<l sa mm a möjlighe ter all anviinda gyroslnbiliscr udc in.
sl rument som vid obsc r vnlioner moi hori so ni c n.
Pal m p å pek:w ::lldelcs r iktigt all tillg[Jngcn p:'\ lj us sl;u·ku
o b ~;ervationsobje k l kan b·ing zenit \'Cll'~l knap]l<ll'e iin pa
många an dr a del a r av himl e n, diir de skulle kunn a ohsc 1·.
vcras m e d p e riskops exta nt - förutsatt all horison ten dii r ii i'
urskiljbar - men }l andra sidan ger en k a m e rct st ö r re m ii.il igh e ler till obscrYctlion iivc n m o t lj ussvaga himl akro p pn 1·,
Yilka ej alls h a d e kunn at ob~:.e rv c ras med hjälp av se xt an l.

D c problem som sammanhänge r med ub å tsnavigeri ng iir
i nuvarande läge av synnerligen stor betydelse för vår ö rlogsflotta och stora nnsträngningctr bör därför görcts för a lt sl imulera intress e t för de~. sa bland sjöofficerare e ll er m a ri ningenjörer m fl. Det kan därför vara lämpligt att t ex gen o111
denna tidskrift utlysa en tävlan m e d penningpris i avsikt a ll
intressera tidskrift ens läsare. Medel härför torde kun n a d isponeras ur dc normala tävlingf:,skriftcrna s. I en för es la ge n
tävlingsjury bör lämplige n IUY ingå.
Som tävlingsämne kan l ex följande rubrik anv i:ind as:

»M ö jligh eler lill positionsbestäm ning l['(tll

ll bä t

i u !iiy<'.»

Litteratur
BRITTISKT SJöKRIG 1939-45.
Vietory at Sea. Av Li eu t enant-Commander

P. K. Kemp. 30 sh., 370 sid.
~miralitetet h ade uJ·sprunglig e n a\·sett att utge en histori a över sjö!cri g·et 1939- 4G i e n volym för att dä rm ed tillgodose behovet av en läU[attii g skild r ing av sjölu igsllä nd elserna. Av oli ka an ledn inga r !Jl ev d e l
&Jllellertid intet av denna avsikt.
r s tä llet upp drogs åt Capta in Ro skill att i den officie1Ja se ri en Hislon•
of th e Second World \'Var skriva r edogör elsen fö r Th e War at Sea, :1Y
yilken som belm nt en vo lym ålerstär. seda n två bli vit publicerade . Denna
0 [[iciella redogö relse är j u utförlig och vänder sig närmast t ill fackmci n
och kan salun da, eh uru sy nnerlig e n ,-älskriven. kn a ppast påräkna allmänhete ns int re~s e.
Roskill insäg själv detta gans ka s na r t och då h an var in tresserad a,·
att han s vap ens sto r a och Yid fle r a tillfäll e n livsavgö r an de in sa tse r und e r
kriget s kull e bli b e rättade för e n stöne a llmänh et, så vä nd e h an sig U11
Am iralitetet m ed för s lag om att det åter s kull e ta u pp id e n o m att lå ta
skriva en po pulär e n vo lym s hi sto ria ; han fr a mhöll dä r vid även att in ge n
bättre kund e u tses till författar e ä n Lieute na nt-Comm a nd e r Kemp , arki Yarie och chef för Amir a lite tets hi s toriska avdelnin g. Detta förslag acc e pterades och nu föreligg e r a llts[\ de nna Kemps sjökri gs llistoria, e n volym
cm bara 370 sidor, vi lk a d ess ut om äro tryckta m ed stor och lättläst st i l.
Författaren h a r klok t no g, nä r de t gäll e r e n sådan utrymmesbegränsad
bok, bestäm t sig för att s kildr a sjökriget m e ra ur s trategis k ä n takti sk
synvinkel; sålunda äro m ed undantag för Bismarckaffären själ va s trid ema
lill sjöss knapphändi g t behandl ade. Han lyckas ge en klar och ty dli g oc h
sammanhänga nd e bild av flottan s u t n ytt jande och infl ytand e på kriget i
stort och av orsakssammanhangen t ex huru de stora för lusterna i Med elhavet 1941 g jorde det omöjligt att bygga upp en balan se rad flotta för all
ens i Indiska Ocean e n lmnn a bekämpa .Ja pan.
Det som slog anmälaren m est efte r slu tad lä s nin g va r hur överlägset
skickli g Cunning ham s lednin g och utnyttjand e av s ina s trid s kraft e r i Medelh avet verkligen var - han är fö rvi sso Englands stö rste am iral eft e 1·
1805 och v ilken betyd e lse Hom e Fleet had e som k r aftkälla ell e r
för att låna ett ord fr ä n arm en - strategis k re se r v: frå n el e n d e t ach e•
rades Somerville's styrka H till Gibraltar i junikrise n 1940 ; des s slagskepp, carrie r s och kryssare jaga de ty ska raidfartyg och för s t ä rkte es k orterna på Atl a nten , när de t yska s lagskeppe n och kryssarn a voro ute pa
rov; den för stärkte ofta Maltakon vo.ierna och skötte praktisl\t taget e n sam
lshavskonvoj eringen.
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Författare n ä r ej rädd att l;riti se ra [rtgärder, där upp enbarli ga fe !
1
gingos fr å n Amiralitetets s ida; de t iir ku s li gt att läsa om hur ishay~k~~:
1
vojen PQ17 leddes till und er gå ng ge nom Amirali te te ts in grip a nd e.
Anmäla ren ty cker att författar e n va rit litet snå l då de t gällm· rh·"
. ~e t s
insa tse r på elen egna sid a n ; s vå ri gh t e rna när d et fi entliga fl Yget be.
h ä r skad e luften äro dä remot viil sldldracle . Vidare har d en utdra gna l;a _
111
p e n om kustfarvattnen kommit väl mycket i sk ymundan för de lllerQ
dramati ska konvoj s lagen ute på Atlanten.
Sammanfattningsvi s kan silgas att författa r en, Amiralitet e t oeh den
läs and e publiken ha all anl ednin g att vara nöjda med denna skil dring· av
e n stor epok i brittisk sjöl\:ri gshi s toria. J a g skull e tro, att de n u nge sjö.
offi cer en s om står i begrepp att bör ja KSHS få r s tor n ytta och gl ädje
av a tt läsa denna bok.
O. Kro k ste dt.

KONVOJSLAG MED OANADE n.:ONSEKVENSER
Dmlley Pope : 73 North 320 sid. pr 17: 85
(Weidenfeld and Nicolson, London 1958) .
" Slaget i Barents hav" är ett av de bästa exemplen i senar e tiders
sjökrigshistoria på hur ett jagarförband genom skickligt taktiskt uppträdande lmn utmanövrera en överlägsen motståndare. Denna d r abbning
som utspelades i ishavsmörkret norr om polcirkeln årsskiftet 1942-43
mellan e n brittisk konvojskydd sstyrka och tyska övervattensstri dskraf·
ter, kom även, som historieforskningen senare har klarlagt, att s pPla en
betydligt större roll än man då anade på brittisk sida. Det tyska misslyc·
lmndet var i själva verket den droppe , wm kom bägaren att r inna över,
då det gällde Hitlers misstro mot de stora tyska övervattensfarty gPil och
som kom honom att fatta sitt sannolikt okloka beslut att stoppa alla
byggnads- och reparation"arbeten på dessa fartygstyper samt att avr usta
fl ertalet till förmån för ubåtsbyggen, stridsvagnstillverkning och a ndra
enligt Hitler mera lönande krigsansträngningar.
Det är händelserna kring detta konvojslag på såväl tysk som allierad
s ida som den brittiske marinförfattaren Dudle Pope, tidigare k ä nd från
" Flag 4" och "Th e Battle of the River Flate" , skildrar i sin sena ste bokFrån den norska kusten kunde den tyska marinen r ikta förödan de slag
mot de allierade konvojerna ti ll den ryska ishavsku~ten och und er 1942
led dessa konvojer katastrofala förs luster. Knappt en tredjed el av far·
tygen i konvojerna nådde sina destinationsorter allt medan Stalin i brev
till Churchill krävde ökad materiell hjälp. Genom att tyskarna om bas erade
sina tunga övervattensfartyg till norska kusten förvärrades läg et än J1ler·

.. rst efter den a llierade landstigninge n i N or dafrika kunde man p å brit:fOI sida fri 0o-öra t illräckligt n1ed tyn g r e enhet er för att åter v åga si g p å
tiS {
a ishavskonvo j er. Amiralitet et hade i s lutet a v 1942 fattat b e ~ lut om
en lwnvoj uppdelad på t vå sty rkor skull e a v seg la omkr in g den 20
a.t
.. t
decemb er fr å n n orra Skottland. Den senare a v dessa s t yrkar, som. ..d op
cs
till JW 51 B , <kull e skyddas av 17 . jaga rflottiljens huvuddel. D etta f orba n d
m stod und er b efäl av Captain R obert St Vmc ent Sherbrook e, b est od
~~ a av jag arna Onslow, Obedient , Oribi, Obdurate och On'l"ell. . N ärbevakningen av konvojen , som utgjordes a v 14 engelska och am enkansk a
handelsfartyg, sköttes av ett antal korvetter och trålare. Den 25 december övertog Sherbrooke konvojens skydd i höjd med I sland, och fart~gen
stävade norrut i h å rt väder. P å tysk sid a hade man under hosten forb eett ett insätta nd e a v tyngre enhete r mot nästa lämpliga k onvoj. D en
~unga kryssaren Hipper och ficl\:slagsk eppet LUtzow skulle bilda kärnan ,
~kyddade av ett antal stora jagare.
Den 30 december siktade den tyska ubå t en U - 354 konvojen och r a pporterade dess läge, skydd m. m.. I Nordnorge g jorde man sig nu b er_edd
att sätta igång operation "Regnbågen" som det förberedda företa get dopts
till. Man höjde gångberedskapen och vidtog alla förberedelser för e tt
snabbt utlöpande. Beslut om igångsättningen skulle emellertid komma
från högsta ledningen i Tyskland och där var man mycket tveksam och
försikti g. Ytterligare förluster av stora fartyg skulle inte tolereras a v
Hitler. Av underrättelserna att döm.a syntes dock förutsättningarna goda,
och man gav startsignal, dock skulle förbandscheferna icke taga alltför
stora risker och ge sig i strid med tyngre fientliga enheter.
En detaljskildring av händelserna ryms ·~jälvfallet icke här, varfö r man
får inskränka sig till att konstatera att författaren på ett utomordentligt
sätt lyckats skildra denna händels eril{a strid sedd ur såväl engelsk som
tysk synvinkel. Genom ett skickligt uppträdande lyckades Sherbrooke
klara konvojen och hålla undan den överlägsna tyska styrkan. Denna
råkade dessutom i strid med konvojens f järrskydd, de två kryssarna
Sheffield och Jamaica, som enligt order hållit sig på dart avstånd frå n
konvojen. Själv svårt sårad kunde Sherbrooke se sitt förband framgång s rikt fullfölja den av honom anbefallda taktiken. För sina insatser för länades han Storbritanniens högsta luigsutmärkelse, Victoriakorset.
Man får i bol<ens olika avsnitt en klar bild av de oerhörda svårighet er
som de allierade ishavskonvojerna hade a tt övervinn a . Inte bara tyskarna
utan även vädrets makter måste b es egras. Skildringen för tanl< en till
"liMs Ulysses" och står ofta inte denna bok efter i dramatik - skillnaden är bara att man här vet att det är i alla avseenden verkli ga händelser som ·: :kildras.
När Hitler så småningom fick r eda på slagets utgång fattade han p å
stående fot b eslutet att dc stora tyska fartygen skulle läggas upp - dc
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hade enligt hans mening vi , at sig värdelösa. Brytningar na mell an 1-Ii tl
och mannlednm gen resulterade dessutom i att marinchefe n Ra ed<'t· er
gJCk for att efterträdas av Döni tz. Genom detta s itt beslut gjord e 1-I' av.
,.~tler
det brittiska amiralitete t en större tjänst än han anade _ .just d,e ·"~LO:ta
.
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Hitlers syn på marina problem ]{an ha en del att lära oss som varna nd ;
e xempel på följel en av ett ensidigt strategiskt tänkande.
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Dancl\ward t .

DER SEEii:RIEG !N DEN OSTEUHO P AIS CHEJ\"
GEW ASSERN 1941-45.
Författaren , Jtirg Meister, vä!l(änd för denna tidskrifts läsare. har
vågat sig på a tt söka skildra sjöl(rigsop erationerna i de osteuropeis ka
farvattnen, ett ännu outforskat område. Han har bemödat sig om att sö ka
upp alla tillgängliga källor och lyckats få många värdefulla sådana från
Tyskland, Finland och Italien, varifrån officiella uppgifter erhålli ts stundom t o m från så hemliga områden som ~ ~ ignalspanin gen. Författaren be·
!dagar, att han inte lyckats få motsvarand e officiella uppgifte r från stor·
britannien, USA och Sovjet, trots hänvändels e t ill bl a Crusjtje\' och
Bulganin. Källmateri elet har bearbetats på ett så objektivt sätt, :;:om omständighete rna medgett, och har sedan l<ompletter ats med uppgifter fr ån
deltagare e ller intresserad e ( "shiplovers "), som i stor n'längd Jwn tal\t.ats
genom brev ell er be::ök.
Res ul tatet har blivit en omfattande vo lym (392 s id) med i mån ga fall
mycket detaljerade skildringar , men av ovan angivna skäl finns det ocl<så
kap ite l med torftigare innehål l. Trots detta måste man ge författar en en
eloge för r esultatet av hans inten s iva arbete att söka få fram så mycket
wm möjligt av h ä nd e lserna till s jöss in om dessa svårtill gän gliga om racten .
I nde lningen sker strikt efter geografisk a områden: Östersjön, No rra
Ishavet, insj öarna (Saimen, Ladoga, Onega, Peipus m fl), Svarta Ha vet

cll ponau. K.riget i Östersjön hör kanske till de intressanta ::te kapitlen.
§.r slötd ras ingående minkrigct, den tyska offensiven 1941 och det därpå
~tjande "ställnings kriget" 1942- 44 med sina ständiga min- och ubåtsf lera tioner jämte sporadiska raidföretag . Det tysk-finska kriget 1944~; ]{omrn er även m ed i bilden, där tyskarnas nederlag vid Hagland ingå: nd e besl<rives. Till slut komm.er det ty::ka återtåget utefter östersjöl(usten 1 ~)44-45. En sådan sammanhä ngande och detaljerad redogörelse
torde tid igare ej ha publicerats .
En utförlig lista över för lorade örlogs- och handelsfar tyg avslutar bol\en. Denna förlustli;:ta följer dock inte bokens indelning i geografisk a
områden vilket är till förfång för överskådlig heten. Man mknar bland de
svenska fartygen bl a Hansa, som väl utan tvivel sänktes av en sovjetisl'

0

ubåt.

stundom. förekomma samma geografisk a ort und er två olika namn,
vilket lätt förvillar. Det hade inte ;:kadat, om. bol{en innehållit en fört e ckning på orter med två-språkig a namn, t ex Haapasaari -Aspö, KoivistoBjörkö, Naissaari-N argö, Pleskau-Pi hkova-Psko v, Saarenmaa -öse l, Suursaari-Hogl a nd , Tartu-Tart to-Dorpat, Turlm-Abo osv.
Uppg ifter om taktisk indelning och organisatio n äro knapphänd iga. Det
fi nn s något om finska sjöstridskr afterna och en uppgift från 1941 om
Sovjets östersjöma rin, men ingenting om den tyska flottan, vilket är beklagligt.
Kompl etterande uppgifter, som erhållits under bokens tryckning, uppta
7 sidor. Författare n uppmanar emellertid alla läsare att skicka honom
rättelser eller kompletter ingar med tanke på en eventuell andra upplaga.
En andra omarbetad eller genomseeld upplaga skulle ytterligare hedra
författaren, wm redan nu är att lyckönska till r esultatet av sitt intensiva
forskningsa rbete.
A. K.

OMBORD" . Gustaf Ahrae. Utgiven av
Sveriges Angfartygs Assurans Förening 1957.

"HADAI~

Denna i samråd med Kungl. Sjöfartssty relsen utarbetade lärobok komIller säkert att vara av stort värde för det sjögående befälet som på egen
hand vill skaffa sig kunskaper om radars utnyttjand e. Författare n fram håller dock nödvändigh eten av praktiska p lottingövni ngar och att navi,
g;;ring och manöver efter radar måste övas under goda siktförhålla nden
så att man lär sig att rätt to lk a radarbil den.
I bokens f örsta del får man en klar och väl avvägd beskrivnin g av
l'fl.daranlägg ningen samt kanske det a ll ra viktigaste, radaranläg gningens
tillför litlighe t .

2/.1
Betjänin g-~fö r eskriftcrna är för radaranläggningen allmänt h ållna Ocl
1
hänför sig inte till något visst fabr ikat.
Bokens andra del " Radars användning" framför många synpunkter och
ial{ttagelser som äro mycket värdefulla för den som ännu inte insett att
radar endast är ett gott hjälpmedel vid navigering. Man får h oppas att
den tid är f örbi då många trodde att man kunde fara säkert fram ]la
sjön så fort man fått sin radar installerad ombord.
Flera intressanta rättsfall från s k radarkollisioner klarlägge r hur litet
användningen av radar påverl{at de gamla och väl kända sjövägsreglerna.
Det är intressant att se hur dessa regler gäller a lltjämt i näst an oförändrad form efter r evision år 1948.
Vid inträffade kollision er har i flera fall den felandes skuld bedö mts
större därför att fartyget innehaft radar som - rätt tolkad -- skulle
ha givit sådana upplysningar att kollision kunnat undvikas.
Under rubriken "Radar och sjövägsreglerna" är det många p åpekanden som förefaller självklara, men som ändå inte kan fran1hållas för ofta.
Hur många tror inte att "i sikte" enligt regel 28 är samma sak som
radarkontakt? Hur många har närmare funderat på skillnaden me llan
optisk kontakt och radarkontakt? Vilka uppgifter kan man säkert och
omedelbart få ut från radarskärmen när man ser ekot från ett farty g?
Ja, efter studium av detta lärorika kapitel har man fått klart för sig
att inte ens den mest fulländade instrumentutrustning befriar någon f rån
skyldigheten att följa sjövägsreglerna utan att man i stället kräver ä nnu
mera av den sjöfarare som har det värdefulla hjälpmedlet rada r till förfogande ombord.

En god handledning i åtgärder för undvikande av kollision ges med
hjälp av bl a en överskådlig figur (fig 54) där cirklar med olika d iameter
ange på vilka avstånd från eget fartyg olika sjövägsregler skall t illlämpas. Därav framgår vad som är särskilt viktigt: Styrningsreglerna
träder i kraft först vid optisk l<ontakt.
För den som vill lära 1sig att utnyttja radar på rätt sätt måste m an nog
säga att läroboken lätt kan bli förrädisk om den intresserade eleven
håller sig alltför mycket till bokens exempel och inte har tillräckliga möj ligheter att öva praktiskt. Man får inte tro att det annalkande farty get
som i de flesta exemplen alltid håller stadig kurs under den k orta tid
man plottar dess eko för att bestämma kurs, fart och passageavstånd.
Det är mycket troligt att just det mötande fartyget bara någon m inut
tidigare gjort motsvarande iakttagelser beträffande mitt eget fart yg ocll
just håller på att gira undan när jag själv upptäcker ekot och börjar
plotta. Vidare måste man lära sig att de konstruktioner och beräkningar
som måste göras snabbt inte alltid kan bli ,s å exakta och så vackert gj orda
med väl vässad penna som. i bokens exempel.

275
lottingmetod benämnd "AR" beskrives utförligt. Den vetgirige

JDI1 c pdock icke reda ut varför metoden benamnes
..
"AR" , m en snart lär
1ycli~: att göra beräkningar med hjälp av passare och den logaritmiska
)lan " g plotting·bladet utan att ha behövt lära sig vad som ligger bakom
cj{a,Jan 1
.
manipulationer m ed logantmcrna.
dessa n blir icke heller på det klara med vilken benämning som nu är
]\{~tagen IJlotting eller plottning. Boken säger plotting konsekvent
,eder
'
·
'
· en bilaga författad av Kungl Sjöfartsstyrelsen heter det P1o tt nmg.
m~ t
f
...
· ~c
)3ol<en fyller en stor uppgift och i hanelen på en er aren SJOman ma
anses kunna ge många goda synpunkter som man får hoppas skall
den
ätta stopp för de "radarkollisioner" vi upplevt under senare år.
l{Unna s
. t l"
c'
o-)a
.. en ha.. r· o-a"ller den o-amla reo-eln att man kan m
e ara "1g seb
Men av
b
b
"'
per korrespondens.
F. s.-1\'I-
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Notiser från nar och fjärran
Samman~tällda

vid Marinens pressdetalj.

Unde•·sökn ingar av slmppct Vasa.
Ett ekstycke om ca 140 X 30 X 26 cm, som. förra h östen p al!·äffact
liggande löst mellan bordläggning och garnering i den El<adad C' delen ~s
akterkastellet, har under~ökts vid Svenska Träforskn ingsins titutcb aa~·
delning för träteknik. Det visade sig härvid, att virket i detta ~tyc]:~
·var mera påverkat än d et ok ulära bedömandet givit anlednin g nt~ för.
moda. Träsubstansen är lättare än i normal ek. Ne dbrytn ing C'n, ~c m i
d ort sett var lika genom hela trästycket, bestod främst i en u pplö, ninoav banden mellan fibrerna. I stort sett ]{an man säga, att den u ndersökt:
ekens hållfasthet är ungefär 60 'j, av ny eks, med undantag av sprödheten mot <lagpåkänningar som blott uppgår till mellan 25 och :JO 'i( .
Den lägre vikten hos träsubstansen ger en specifik vikt, som knappast
överstiger 1,1. Vid beräkningarna av V ASA :s vikt h ar man räkn at med ·en
medelvikt hos träskrovet av 1,5 och en skrovvikt i vatten av 280 ton. Den
lägre specifika vikten gör det inte o~annolik t att man kan rälma m ed
en minskning av denna vikt med åtm instone 100- 150 ton, alltsa till
ungefär 150 ton. Lyftvikten skulle då komma ned till ungefär 6!'i0 ~ on.
Ett försö k att överslagsvis beräkna de uppträdand e påfrestningarna giva
vid handen, att ekvirket bör håll a med betydande m argin al - risl<en
ligger alltjämt hos förbindningarna .
De fortsatta dykningarna beräknas komma igång i mitten av april.

Sto rbritan n ien .
S!agsl,epp.
Avon har bogserats till FasJane för skrotning.
Planerna på att bärga Royal Oak har enli gt uppgift från par lament et
definitivt övergivits.
Marine News feb r 1958.
Hangarfa r tyg.
Eagle kommer att und er sommaren genomgå en genomgripa nde om·
byggn ad och kommer bl a att utrustas med ångkatapultcr .
Vi cto rius (efter ombyggnaden) är det första större en gelska örlogsfartyg på mer än 500 år som saknar kojkrokar.
Marine News feb r 1958-

f regatte•·.
pe fem första fartygen i den nya "Tribal-klassen kornmer att heta
squim o, Zulu, 1\Iohawl{, Ghurlm och Ashanti (kölsträcktes i december
~ 7 ) . F artygen kommer att bli på 2800 ton och bestyckas m ed fyra 11 ,4
Jcanoner i två torn och fyra 40 mm akan, 8 st 53 cm torpedtuber
1
..
b
en
tvao L.1111 omorsare.
t
,
3111
· Fartygen får ett framdrivningsm askineri, som består av dels en å ngturbin p å 12 500 hkr dels en gasturbin på 7500 hkr. Båda turbinerna är
J<Opp!ade till en axel. Maximifa rten ligger omkring 30 knop.
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Fyra fr egatter av "Black Swan"-klass och tre av Hunt-klass har sålts
till Västtyskland. Namnen på dc förra är Actaeon, Flamingo, Hart och
Mermaid och på de senare Albrighton, Eggesford och Oakley.
Marine News febr 1958 .

Amerikas Förenta Stater.
Hangadartyg.
Det första atomdrivna hangarfartyget kölsträcktes den 4/ 2 1958. Fartyg·et som får ett deplacement av 85 000 ton kommer att ko ~ ta ca 300
miljoner dollar.
Marine News febr 1958.
Genom försök på hangarfartyget Intrepid har man kunnat konstatera
att man, utan att hangarfartyget t ager hänsyn till vindriktningen, kan
starta och landa flygplan. Flygplanen kan, har det visat sig, t o m
starta i m edvind. De lyclcade resultaten tillmäts stor betydelse och kornmer bl a att und erlätta för hangarfartygen att hålla sig innanför jagar<kärm en vid gång i gruppering.
Our Navy 15 febr 1958.
X~·a vapen.

Två n ya torpeder med akustisk målsökare h ar framtag its av flottan.
Torpederna har fått beteckningarna Mark 32 och Mark 43.
Mark 43 kan fä llas från både flygp lan och fartyg, medan Mark 32
endast k an fällas från fartyg_
Karakteristiskt för båda typ erna är den låga v ikten - vilken blott
Uppgår till ca 1 / 8 av und er VK 2 använda torpeder.
Båda t orpederna har elektriskt framdrivningsm ask ineri och en akustiok
lllålsökare, som medger söknin g även på stora djup.
Our Navy 15 febr 1958.
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Sovjetunionen.

Frankrike.
Ublltar.
Ubåten Narval, som sjösattes i december 1954, har hi s ~ at b efälstec]
U båten är en utveck ling av den tyska XXI-typen. Farten är 16 1\n~e\
marschläge och omkring 18 knop i uläge. D eplacementet är 1200
res)l
1800 t on
The Navy m ars 1958.
1\:ryssare.
Kryssaren Gloirc

utr an gerade~

med den 2/ 1 1958.
Marine News febr 1958.

S lagsln·pp.
c hilen~ka

Indonesien.
Korvetten Pattimura hissade befälsteckn et den 31/ 12 1957. Fartyget,
som är byggt i Italien, har ett deplacement på 950 ton. Bestyckningen
utgöres av två 76 mm kanoner, fyra 40 mm kanoner samt ubåtsjaktvapen.

Chile.

Den

)!:nligt en uppgift i dagspressen har västallierade kunskapare gjort en
"gst upp~ ee nd eväckande iakttagelse utanför den gamla tyska raketbasen
ll~enemiinde . De har upptäckt ryska ubå t ar av en helt n y t y p med släp:Pe.tar ung efär hälft en så stora som moderfartygen.
b Ji;n!igt införskaffade uppgifter är dessa släpbåtar avseelda för transport
aV ammunition, främst raketproj ek t iler. Det nya och IEensationella är att
c]erfartyget och släpbåten är i stånd att dyka samtidigt, och från släp1110
båten k an avfyras radio~tyrda raketer f r å n ett djup mellan 70 till 100 m.

regeringen vill sälj a slagskeppet Almirante L atorre och

La Revue Maritime mars 1958 .

15 a ndra överåriga fartyg.

Latorre, ursprungligen brittiska HMS Canada, byggdes för 43 år sedan
och har tillhö·r t chilenska flottan sedan 1920. Hon är det sista fartyg som
återstår av de 250 brittiska och tyska fartyg som deltog i Jutl a ndslaget.
Chilenska flottan har dessutom två f d amerikanska kryssare, sex jagare,
tre ubå tar och ett antal mindre fartyg.
Our Navy 15 feb r 1958.

Austr alien.
Jagare.
Voyager, det tred j e och sista fartyget i ny •Eerie jagare hiss a de befäls·
tecknet i febr uari 1957. De övriga fartygen är Vendetta och Vampire.
Fartygen är i stort en kopia av brittiska Daring-jagaren, dock har bl a
ett kvintuppelställ 53 cm torp edtub er ersatts med tyngre ubåtsj aktvapen.
( Trippelmörsare av Limbo-typ med stor porte).
La Revue Maritime mars 1958.

Västtyskland.
Amerikanska jagaren Anthony av Fletcher-kla~ s , det första i en serie
om fyra, som kommer att tillföras västtyska flottan, komm er ej att er·
hå lla något namn utan enelast kallas Z l .
La Revue Maritime m ars 1958·

Kanada.
Under 1958 skall två fregatter av modifierad S:t Laurent-typ byggas.
Fartygen får ett depiacem.ent på 2700 ton och maxfarten blir omkring- 27
knop. Bestyckningen kommer att bestå av två 76 mm dubbeltorn och
två trippelmörsare av Limbo-typ .
Fartygen kommer dessutom att utrusta s m ed en ny förbättrad målsökande u båtsjakttorpecl .
La Revue Maritime mars 1958.
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