KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 4 1959
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Medd eland e
från
Kungl. Orlog smann asälls kapet

Nr 3;1959
Kungl. Örlogsmannas~111skapet höll sitt ordinarie Stockhol mssammanträde för år 19:!9 på Kungl. sjökrigss kolan , Niisby slott, måndagen den 9 mars i nitrvaro av 19 hedersled amöt er, -±::i arbetand e och
S korrespond erande ledamöte r samt 11 inb judna gäster.

(Utdrag ur protokoll )
l. Meddela de ord föranden att seelan senaste sammant räde ledamoten Jvfagnus Rcs(:n och hedersl edamoten Charles dc Cliamps avgått
med död en och lyste frid över deras minne .

2. Valeles till föredrag ande för år 1959 i vetenska psgrenen hälsooch sjukvård led amoten L. Trocll med ledamote n H. Bjurstcd t som
suppleant .
3. Föred rog ledamote n A. Björling utdrag ur sin årsberätt else för
år 1959 i vetenska psgrenen str idsl ed nings- och förbindel seväsend e
ang »Några utv ecklingsd rag inom stridsledni ngs- och förbinclelseväsendet».
4. Höll kabinetts sekretera re L eif Rclfragc kvällens huvudan förande an g »Utrikes politiska problem kring Östers j Ön».
Samman trädet avsl utades med supe och sa mkväm .
Karlskro na den 31 mars 1959.

L RUDLlN G.
sekreterare .
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Årsberättelse i stridslednings- och
förbindelseväsende för år 1958
Av ledamoten A. BJö R L I NG.

A.

FRÅN TELEVERKETs VERKSAMI-TET SOMRÅDE.

··
topp"n
Den h ogra
' · utgo··,·es a·c•• TV-antennen

I och med pågående modernise rin g av mellanvågsstationer och L0 111 _
bination av dessa med TV- och FM-stationer blir n edanståen de inslag i den svenska naturen allt vanligare.

och den ·vänstra av Flv!-antennen

Bild a·v mellanvågs-, TV- och F M-antenner i Österstmd
210 meter höga, mätt från fundamenten.

Masterna för de kombinerade FM-och TV-stationerna i 1-lörby
Och K.il sberoen. niira Örebro, bli 320 meter höga, så ledes högre än
~iffeltornet"' .
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2-±2
Sänrlstation

Arvidsjaur
Boden
Bollnäs
Borlä nge

Borås
Bäc kefors
Dorotea
Emm aboda

~ G~lli vare

Gav l.c
Göteborg
Halmstad
Ha paranda
Hälsingborg
Härnösand
Hörby
Kalmar
Karlskrona
K arl sta d
Kiruna
Linköping
Lul eå
L ycksele
Malmö
Mora
Motala
Norrköping
Nässjö
Pajala
ISkell efteå
Skövdc
SolLefteå
Stensele
Stockholm
Sundsvall
Sunne
Sv e g
Uddevalla
Uppsa la
Varberg
Visby
Vänersborg
Vännäs
Västervik
Västerås
Växjö
Änge
O re bro
Omskö ld svik
Ostersund
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Tcfev·isioncns u tvccl~lin .r; i Svcr·i.r;c.

Effe k t
kW Bi ld

60
60
60
60
3
60
60
60
60
60
60
60
60

Arsberättelsen i förb ind else väsende för år 195-1- innehö ll bl a ett
tdrag ur el en teknis ka delen a v TV -utredningen s bebnkande. I det
~öl j an d e skall redogörelse limnas för telev isionen s utveckling i Sv erig~ sedan 1951 ås telev is ionsutredning i november 195-± fram lade sitl

Svenska televisionsstationer en ligt
Stockholmsplar;en 1952 .
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3
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Bärvågsfrekvens MH z
Bild
48.2S
SS.2S
62.2S
176.25
182.25
189.25
196.2S
203.25
210.25

l

Lju d
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S3 .75
60.75
67.75
180.75
187.75
194.75
201.75
208.75
215. 75

l

betänk ande.
In te förr~in v id 19G6 å rs rik sdag fast ställdes principerna för tek visionsverksamh etens organisation och fin ansiering och anvi sades m cdel till Stockh olms TV -sänd a re i Nacka.
Sändaren togs i bruk el en 15 september 19 56. E hur u v iss u ts~i n cl
ning hade förekommit seelan hösten 19 54 och 1955 i Stockho lm resp
Göteborg kan denna tidpunkt räknas som den regu lj ära telev isionsverksamhetens sta rt i Sver ige.
Bl a de höga kostnad erna gjorde att 1936 års riks dag inte fat tade något beslut om television snä tets vidare utbyggnad. I shi ll et till sattes en ny ut redning - 193G års televisionsutredning - för att undersöka möj lighderna alt till en början med provi soriska anordnin gar åstadkomma en snabbare utbyggnad till lägre kostnader. Utred ningen avbmnacle s itt förslag i november 19:56. Enligt förslaget skulle en
först a utbyggnadsetapp uneler fem år omfatta dels en programförbindelse för television Stockholm-Göte!Jorg- Malmö, dels utbyggnac1
av TV-sändare i Götebo rg, Malm ö, Norrköping och tio andra sb cler.
Härigenom b er~llmad es cirka 2/3 av landets befolkning f å möjlighel
till television smottagning. För att praktiskt taget all a invånare skall
kunna erhåll a möjlighet till mottagning edo rdras enligt elen europeiska frekvensp la nen - elen s k stock holmsplanen av å r 19!12 - minst
50 sändarstationer.
Femå rsplanen go clk~incl es i prin cip av 1957 års riksdag och med el
anvisades för ovan nämn da programförbi ndelse Stockholm-Götebo rg
-Malmö samt för T V-stationer i Göteborg. lVIalmö och Norrköping.
Anläggnin garna togos i bruk i maj 1958.
F ör att i enlighet med önskemål av 1957 å rs rik sdag erhålla snabbare utbyggnad fö1· Norrland föreslogs i 1958 års propositi on att
Utöv er i femårsplanen för budgetåret 19 58- 59 upptagna f em stati oner en programförbind else sku ll e anordnas till Sund sv all via Gävle
Och sändarsta ti on uppföras i S undsvall . Förslaget godkändes av riksdagen och inn eb~ir att S undsvallstationen t idigarelägges c :a tre år.
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Television sliin /.:lin j en St oc l?lzolm - Cötcborg-Jl l alm ö.

ma!

På grund av bl a den gynnsamma licen sutvecklingen har unel er
19!'58 utarbetats en p lan för forcering av utbyggnaden uneler budg et
året 1958-39. Plan en inneb~i r en utbyggnad av ytterligare 1l av
stockholmsplan ens stationer jämte 10 mindre slavstationer på s ~t da::a
·· t"·1llf re el "sstal· t e ar
· 111
'
platser cbr mottagnin gen från någon hu vU( lstation
. .. _ , hO
]ande. Planen har godkänts av nksdagen.
:J
Placerino- uno·efärlicr riickvidcl och utbyggnadsetap per ±or tde
o ncle
o_
b
b
b'
c
a
ovans
av
framgar
TV -stationerna enligt stockholm splan en
karta.

Allmänt.
För att öv erföra televis ionsp rogrammets bi ldsignal från produktionsplatserna till s~ind arstationerna erford ra s programförbind elser, som
frekve nsutrymme måste bestå av koa x.ialh
kPå grund av bi lclsio·nalens
_abe! eller racliobnk. Ljudsignalen kan däremot överföras på befinthgt programl eclningsnät. Programförbind elsenätet för stockholmsPlanens 50 sändarstationer får en sammanlagd längel av c :a 5000 km.
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Byggnader, master, kraft.

Radiolänklinjen har utförts halvpermanent, vilket innebä r att radioutrustningen är av sådant slag , att den kan användas i en framtida, permanent anläggning, medan stationsbyggnader och master ä r
rovisoriska. Vid varje stationsbyggnad - trähus av televerkets stan~ardtyp - finnes en särski ld byggnad för reservkraftaggregat som
automatiskt startas vid avbrott på ordinarie kraftförsörjningen. Antennmasterna på mellanstationerna utgöres av stagade fackverksmas ter med trekantigt tvärsnitt.
Antennerna är cirkulära med paraboliskt snitt. De har en diameter.
av 3 m och är riktad e mot motsvarand e antenner på intilliggande
stationer. Under parabolantennerna är s k yagiantenner fästade. D e
används för att medelst en separat hjälplänklinj e överföra signaler
för bl a fjärrmanövrering och Övervakning.
Radioutrustningen

TV -länkantcnnmast med tre parabaler för tre olika riktningar.

Den fö rsta TV -Einklinjen fö1· programförbindelser från Stockholm
över Göteborg till Malmö mecl möjligb et till ~.tt knyta an till det
danska n~itet i Köpen hamn och därmed till övriga Eineler i V ästeu·
ropa sattes i provdrift i maj 19:38, alltså ungefär ett år efter det att
riksdagsbeslutet om utbyggnaden hade fattats.
Radiolänlclinjcns striiclminy.

Routen h ar valts så att planeracle TV-stationer, bebgna i relativt
tättbefolkad e trakter, hitt skulie kunna anslutas till linj en.
För att på ett snabbt och till förlitligt sätt fastsb ila länkstationer·
nas placering användes h elikopter vid rekognosceringen av linjens
sträckning. På grundval av härav uppritade terrängprofiler bestämdes
exakta stationsp laceringar, antennhöjder m m. På sträckan StockholnJ
- Malmö erfordras sammanlagt 17 racliolänkstationer. M edelavstån·
det mellan dessa ~i r 42 km och det längsta hoppet mäter 65 km.

Radioutrustningens sändare och mottagare arbeta på c :a 4000 MH z
(omkring 7,5 cm våglängd) med gemensam antenn för sändning och
mottagning.
Relästati onerna, som arbetar obemannade, fjärrmanövreras från
bemannade terminalstationer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Från
dessa tre platser kan överföringsriktningen på hela e11er delar av
radiolänklinjen vändas, vilken operation endast tar några sekunde r.
Nuvarande utbyggnad

Radiolänklin j en är nu utbyggd till en enkel, vändbar förbindelse,
som medger inmatning och avtappning av TV-program i Stockholm,
Göteborg och Malmö, avtappning av program i N arrköping m fl platser samt anknytning i Malmö till eu!·ovisionsnätet via det danska televisionsnätet. Televisionsprogrammets ljud överföres per kabel.
Framtida utbyggnad av radiolänklinjen

Utbyggnaden av avgreningarna till de planerade TV-sändarna i
Nässjö, Hörby och Hälsingborg beräknas klar uneler 1958 och dubble_ring av radiolänklinjen 1959 . Härigenom tillkommer en reservkanal,
VJlken alternativt möjliggör samtidig överföring av två program i
samma riktning eller ett program i varelera riktningen .
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Sve nska FM-statione r enligt Stockholmsplan en 1952.
Stat ion

l

Frek vens MH z

Arvid sjaur
Boden
Bollnäs
Borlänge
Borås
Bäckefors
Dorotea
Emmaboda
Gälltvare
Gävle
Göteborg
Halmstad
H apara nd a
Hälsingborg
Härnösand
Hörby
Kalmar
Karl skrona
Karl stad
Kiruna
Lin köpin g
Luleå
Lycksele
Malmö
Mora
Morala
Norrköping
Nässjö
Pajala
Skellefteå
Skövde
Soll efteå
Stensele
Stock holm
Sund svall
Sunne
Sv eg
Uddevalla
Uppsala
Varberg
Visby
Vän ersborg
Vännäs
Västervik
Västerås
Växjö
Änge

thebro
Omsköldsvik
Ostersund

l

89.40
94.50
91.80
89.40
88 .50
92 .70
90.30
8'9.40
90.00
93.90
92 .10
91.20
87.70
92.80
91.10
88.80
88.20
95.00
95.40
89. 10
89.10
90.90
95.40
'93.30
94.90
88.70
90.00
94.20
87.90
96.30
95.10
93 .30
87.60
92 .40
92.70
'90.90
90.60
89.10
90.40
87.60
97.20
95.90
88.50
91.80·
95.70
90.60
95.60
87.90
90.80
87.90

93.00
99.40
96.00
93.00
94.60
96. 80
93.90
93 .00
93.60
98.70
96.30
95.40
91.30
95.70
95.30
'92.40
92.20
97.70
98. 10
92.70
94.70
95.70
98.70
98.70
97.80
91.10
93.50
99.00
91.50
99.'90
97.50
98.10
91.20
96.60
96.90
94.50
94.20
93 :10
94.8C
93.60
99.50
9'9 .90
92.10
96.00
98.40
94.70
99.60
91.50
94.40
91.50

l
l

Effekt kW
60
60
60
60
10
60
60
60
60
60
60
60
60
3
10
60
3
10
3
60
3
10
60
3
10
3
60
60
60
10
60
60
60
60
60
60
60
3
10
10
60
3
60
60
60
3
10
60

lO
60
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F M -sta tioner

I slutet på år 19G5 påbörjades sändning av program 2 i svensk ru nct.
radio . Detta utsändes dels via rundradio sändare på frekv ensmodulerad ultrakortv åg inom V HF -band II, s k FM-sända re, el els via befintliga trådradion ät och slutligen över mindre mell anvågsstat wner
m ed lokal räckvidd.
Sverige tilldelade frekvenska na ler och effekte r för FM -stationer
framgå av stockholm splanen 19G2 (se sid. 248) där elen första ka nalen är avseeld för program l och den andra för program 2.
Genom att stationern a till en början anordnas provisoris kt har en
snabb uppbyggn ad av FM-nätet kunnat ske.
Samordnin gen med det expand erande TV -nätet verkar ä ven i denn a riktning.
Vid slutet av år 19G8 äro 19 FM-statio ner i drift, varav 18 utsända båda programm en.
De färdigstä ll da stationern a jämte täckningso mråden fra mgå av
karta på sid. 249.
Televerke ts förs lag till utbyggnad av FM-nätet omfattar 38 av
i stockho lmsplan en upptagna stationer.
Med provisorisk a master och antenne r beräknas med ett par undantag när utbyggnad en vara klar vid utgången av år 1960 och el en slutliga utbyggnad en år 1964.
Telexnätet .

Utbyggnad en av telexnätet fortsätter
1958- 1959 är abonnenta ntalet c :a 1.500.

rask takt. Vid årsskif tet

Telexstatio nernas kapacit et, fördelad på lokal- och fjärrabo rn zc~
Telexstation

..................... ·l

lSrockholm

Göteborg ..... ..... ....... .......
Ma lmö ........... ........... ....
Sundsvall ........ . ... .. ... ..... .
...... .. . ...........
Hälsin gborg
Orebro
Norrköping
.. .. . ......... .... .... .. ..
Luleå
Gävle
Västerås
Visby . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .
•

•

o

•••

••••••

••

•

••

•••••••••••••

•••••

o

••••

••••

o

••

•

•••••••••

o

•

••

••••••••••

••••••••

..

•

•••

••

•••

••••

o

•

•

•••

Lokal

Fjärr

T oni

900
350
200
70
80
40
50
40
40
40

100
200
200
130
90
110
90
100
90
50

1000
550
400
200
170
150
140
140
130
90
10

Expeditionsp latser i Stockholms telexau tomatstation.

Landet har vi d samma tidpunkt 11 tc:lexautom alstationer . vars
kapacitet framgår av vidstående tabe ll.
Helautoma tisk tekxtrafik med utland et kan utväx las mecl nelgien,
Danmark, .Holland och Viisttysklancl. Övriga telexförbin delser m ed
utlandet kopplas manuellt öv er utiandspla tsen i Stockh olm. Bland
dessa senare kan nämna s förb ind elser med Pari s London J\!Ioskva
'
'
och New York ( radi o via Tanger ) .
Sedan tel es ty relsen år 19G2 påbörjad e prov med ans lutning av vissa telegraf stationer till te lexn iitet har på grund av el et gynnsamm a
resultatet a v dessa prov en fortsatt anslutning skett så att vid utgången av 1958 nära 100 '/c av telegra fstation erna äro ans lutna till
telexnätet.
att
on möjiio·het
Härigenom ha r praktiskt taget varj e te l e~n·afstati
. b
c'
l'
i
fstation
telegra
ten
s a sig direkt fram till va rj e annan telexanslu
Stocki
a
ngarn
omskrivni
a
landet, varigenom dc tidi gare erforderlig
holm, Göteborg och Malmö undvikes. Systemet å r så ledes både p er sona]- och tidsbespar ande .
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Karta över telegrafstationcmcs anslutning till telexnätet.
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Marina telexabonnente r äro f n l\IIL, CMKN, Marinv erkstäderna
. Stockh olm och Karlskrona samt kustradiostation erna Karlskrona
d.
l
och Älvsbo rgs ra 10.
Anslutn ing av ytterligare två kustradiostatio ner till telex är beställd.

s o s- tjänsten

f"Ö r l:f"''rifo'.Jt"

l

l

Vid automatisering av telefonnäten upphör i huvudsak bl a de s k
sociala namnanropen - polis, brandkår, läka re, ambu lans och vid vissa station er sjörädd ning - och vid det överv~igande ant alet stationer
bortfaller h elt el en manu ella betjäningen.
För att råda bot för dessa olägenheter m en ock så för att förbättra
allmänhetens mö j Iigh eter att per telefon komma i förb indelse med
vissa andra hj älporgan och institutione r än sådana, som svarar mot
de social a namnanrop en. föreslogs cl e s k SOS-u treclningen i sitt år
1951 av lämnad e bebnkancle angående samh~i ll ets olycksfalls- och
säkerhetstj änst ( SOS) att en SOS-orga ni sation skull e tillskapas . Bistånd till allmänh eten med att i nöclbge til lkalla l1jälp skull e lämnas
av särski lt inrättade centra ler (SOS-centraler ) med huvuduppgift att
sätta elen hjälpsö kande i förbinde lse med hj ~llporga n et. Varje central
skulle b e tj ~in a ett visst område (SOS-områcle ) och organi sationen
sku ll e grunda sig på det regulj~ira telefonnätet m ed ett gemensamt
nummer för samt li ga sos-central er.
Rikselagen beslöt i frågan å r 1956 och åt Telestyrelsen har uppdragits att införa sos-o rgani sationen.
SOS-tj ~in sten komm <.:r a tt in fö ras successiv t dels inom redan a utomatiserad e om råden och de ls inom el en övriga delen av landet allteftersom a utomat iseringen fortskrid er.
För att vinna erfarenh eter inrättas i fö rsta hand SOS-centraler för
ett 10-tal orter.
Den första SOS- centralen startad es i december 1956 i Göteborg.
Betjäningsområ d et framgår av bild på sid. 254.
Som anropsnummer användes det fe msiffriga numret 90 000 (nittiotusen) . A nrop till numret besvaras av SOS-centralen på telefonstationen i Göteborg.
Därefte r kopplas det vidare till brandkår, polis etc för el en ort,
so111 alarmeringen a vseL
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Expediti onsplats ·vid SOS-cen tral.

Karta över Göteborgs SOS- område.

I var och en av exp editionsplatserna finnes en karta. Niir anrop
inkomm er till 90 000, lyser det område på kartan upp , inom v ' lket
den anro pande befinner sig. sos-telefonisten kan härigenom i tveksamma fall erhålla viss ledning, när det gäller att avgöra vart elen
hjälpsökande skall kopplas .
På den nya typen av samtalsautomater, som kan användas för 3
olika myntvalörer (l kr, 25 Öre och lO Öre)' f inns en särs kild so sknapp för alarmering av olika hjälporgan . Om mikrotelefonen l) fteS

av och SOS -knJppen tryckes in uneler minst 2 sekunder, erh ålles
svarston utan att mynt behöver iläggas. Tages därefter 90 000 på
fingerskivan erhålles förbinde lse med SOS-centralen.
Uneler de närmaste åren avses SOS-centraler inrättas ä ven i Kristianstad, Kalm;u·, Bo rås, Jönköping, Norrköping, Örebro, Stockh olm ,
Uppsala, Västerås. S kell efteå och Östersund. V id full utbyggnad beräknas antalet sos-centraler i hela land et uppgå till 60 ~~ 70.
Alarmsignal vid radiotelefoni

Vid fl era CCIR -konferense r ( CCIR - internationella rådgiv ande
radiokommitten ) och senast i London 1953 har frågan om alarmsignal på den allmänna anrops- och nödfrekv ensen 2182 k H z varit uppe
hl! behandling. Anledningen härtill h ar bl a varit, att det internationella nödanropet vid telefoni »mayday» (anglicism för det fran ska
l11'aider) varit svårt att urskilja .
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Ny samtalsapparat med »505-knapp»

CCIR-konic rensen 19:>3 rekomm end erade en spec iell alarm'ii gnal
för tel efoni och gav nii rmare anvisn ingar hur den skulle u li()rmas.
V id en konferens i Göteborg år 19G5 - The Balti c a nd N ort 1 Sea
Radiotelephone Conference - med deltagare från samtliga l'i nder
vid Östersjöns och No rd sjöns kuster - enades man om att sk , pa ett
effektiva re radiosäkerhetssystem för telefoni i hu vudsak enl i~-,L följande:
l ) För att vicl nödt ill fällen kunna slå larm och få racli ok ()ntakt
skola fartyg fö rseelda m ed radiotelefon i, som icke normalt pass tr den
radiotelegraf iska nödsignal en SOS, använda en specie ll larm~ignal.
Denna signal består av två rena toner med frekvensen 2200 ocl 1800
p j s, vi lka v~ixlar ungefär som en amb ul anssignaL Fartygen utrustas
med appara ter. som automatiskt utsänd er denna signal.
2) Fartyg ti ll sjöss skola ständigt lyssna på elen a ll männa anrops:
och nödfrekvensen 2182 kHz. Passningen sker med högtalare pa
bryggan.

Bilden visar ap parat~-tren, som den ter sig ombord på ett fartyg. Vid nödtillfälle
kläms mikrofonen fast på signa/givaren, varvid en korrekt alarmsignal au.torr;atiskt sändes ut. Därefter sker sändning av nödmcddelandet.

I enli ghet med dessa direktiv utru stas från och med 1957 svenska
handelsfartyg med a la rmsignalgi vare.
I syfte att tillmötesgå det andra v illkoret om ständig passning in st~ lle ra s nu i svenska handelsfartyg passningshögtalare på bryggan.
For att inte vakth ava nde där ska ll stö ras av all a a nrop och svar, som
go r s på den allmänn a anrops- och nöd frekv ensen 2182 k H z, kan
:judstyrka n i brygghögtalaren minskas. Genom att ett speciellt f ilter
Inkopp las i högtala ren återger emellertid denna med oförm inskad
styrka de två toner, som ingå i ala rmsignalen. K~ins li ghet en för tal
kan sålund a reduceras vid behov, men a larms ig nalen går alltid fram
ll1ec\ fu ll sty rka.
Förutom fartygen använda alla svenska kustradiostatione r, som del:aga i sjöräclcln ingsarbetet, och många utEinclska denna a la rm signal
1
samband m ed s jöräddning.
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I NSTRUKTIONER OCH RE ST Äl\llMEL SER F ö R SAt _
1
RA N DS- OCH STRID SLED N INGSTJÄNSTE N.

N o m c /l kl at ur

l a v ön år 1956 faststä ll da »Bestämmelser för nom enkl alur i11 on1
kri gsmakten» (Nomen B ) föreskriv es bl a,
att öv erensstämmelse skall för eli gga mellan försvar sgrena rn a 1 iråoa
om beg repp, termer och benämnin gar, som erf ordra s för genwnsa 1~1'1
bruk
a tt 0 111 inom en försva rsgren f n användas beg repp 111 m. \ ilkas
a llm ~i nn a innebörd avviker f rå n i NomenE angivna, skola dessa ;indras. dock a tt sådan ändrin g ej behöver gö ras förrän i sa mba nd med
revi derin g av veder börli ga reglementen, in strukti oner o dyl.
:\omenR upptar icke det ma rin a begrep pet » f örbin cle l setjii ll~l ». I
cle lla begrepp ingåend e signaltj iinst, kryptotjänst, postbefordran och
bud definieras i stället med det sammanfattand e begreppet ,> ,ambancl stj än st» .
Nic e! an ledning h~irav har vi d el en unel er år 1958 genomförci a n:vicleringen av elenmarina förbin cle lselit tcraturen, som nä rm ast hetn1gats
av nya g rundläggande bestämm elser fö r s i gnaltj~in s t e n in om kri g ~mak
ten ( i vilka definition er och beg repp bygga på 1\ om en B ), begreppen
fö rbin de l se tj~in s t , förbindelsecentral etc ersatts med sambandstiiinst,
sambanelscentral etc. D et är a tt hoppas att denna likriktning a·,. ben ~imnin ga r skall visa sig vara till bå tn ad och unelerlät ta sam w rkan
mell a n försvarsgrenarn a !

JJcstä111m clser för signaltjänsten.
l. D en 21/ 11 1%7 fa s t s t ~illd e öD »Gem ensamma bestiim111 cls ·r för
sig 11 altjänsten in om higsmaläe n, de l l» ( GJJSK : I) att till äm pas vid
samv erkanstrafik mell an försva rsgr enarna fr o m elen 1/ 9 19.), samt
in om fö rs varsgrenarna enligt resp för svarsgrensch efs bes tämmande,
dock sena st fr o m den 1/ ± 1959.
GR SK: I ersätter »Grund läggand e bestämmelser för signalt jiinsten
inom kri gsmakten» (G B S) 19-J.G å rs upplaga, vilken upphö r att gälla
el en 31/ 3 1959.

2. U nel er de senare åren, senast å r 19:) \ har f lera försök. gjorts

av Fst att få fra~11 en modern er_sättning för GBS/ 1945. Fram lagda
fö rslag ha r -~v ~ hk a a nl edmngar ICke kunnat accepteras av försvars urenarna. Forehggande GBS K: I ha r uta rbetats av en av öB i april
l 956 ti ll satt a rbetsgrupp , bestående av representanter för Fst. för svarsgrensstaberna och försvarsväs endets radi oa)lstalt, U nder det att
bestämmelse rn a i GBS / 45 »fastslå grunderna för signalerings utfö rand e mell an försva rsgrenarna samt i vissa fa ll även inom dessa»
var mål sättningen vid uta rbetandet av GBSK: I att få fram bestäm melser som kunna till ämpas i jö1·sta hand inom de tre fö rsvarsgrenarna och i andra hand inom total försvaret.
Målsättningarna i Övrigt ha bl a varit
att anpassa föreskrifter för expeditionstjänst efter trafikbestämmelserna och utforrna dem m ed hänsyn till tjänsten i gemensamma
stabsplatser
att erhåll a bestämmelser, som strikt a nge de trafikmetoder, vilka
skola användas och så utformade, att de verkligen komma att användas av alla tre försvarsgrena rna .
I detta sammanbang kan framh åll as, att de signaltjänstbestämmelser som utarbetats av resp försvarsgrenar på grundval av GBS/
1945 avsevärt skild e sig från varandra, ett för hålla nde som bl a inte
var ägnat a tt underlätta signalsamverkan.
Med h änsyn till rad ioförb indelsernas ökade betydelse ha r i GBSK :l
vidare stor vikt lagts vid att söka åstadkomma så enkla och entydiga
trahkbestammelser som ·möj ligt, enhetligt anropsförfarande, likartade trafikschema för te legrafi och telefon i m m.
GBSK : I har icke utformats med tanke på att di rekt kunna användas som in struktionsbok utan för att ligga till grund för försvars grensvis litarbetade signaltjänstbestämmelser. Tack vare dess ofta
detaljerade behandling av t ex signaleringsbestämmelse r, olika trafik fall m m har eme llertid stora delar direkt kunnat användas vid r evid~ring av de marina signaltjänstbestämmelserna. Unelantag har t ex
vai:Jt föreskri fter för »gemensam verkställighet» , och optisk signalenng
·
.. ·
...
.
, so m ·111 t e f..ore lwmmer 1nom
ovnga
torsvarsgrenar
och därför
Inte avhand las i GBSK :I.
Då 1958 års S ignalinstruktion för marinen i huvudsak bygger d irekt
... 1.Jan d e presentatJon
·
. på GBSK : I ga"Iler to
med redogörelse för
~Jssa skiljaktigheter gentemot 1952 års marina instruktion båda pubIkationerna.
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3 Signalinstru läion för nwTincn ( Siyna/1 il!) 19.58 h ar av C:\[ fastställts att gä ll a fr o m elen l november 1958.
In struktionen ii r uppd elad på fy ra delar:
Del A Telegrafi
Del n T elefoni
Del C Fj ~irrskrift
D el D Optis k signal ering.
Gemensamt för samtl iga delar iiro kapitel behand lande signa l iilnstens g runder och signalexpecliti onstjiinst varjämte föreskrifter ro rande signalskydel återfinnes i del A-C.

4. Beträffande gnmdcrna är ej mycket att anmärka. Förändringarna inskränka sig till en a llm än översyn och delvis förenkli n~· av
def initioner, benänu1inga r och fö rkortningar.
G. Expcditionsf örcs!?riftern a innehål la en hel del nyheter. S åln nda
bar en utökning av fö r et rädesk lasserna skett med klasserna a' arm
och operationsi L För samtliga klasser ges fö r eskrifter för deras använd ning. Den högsta k lassen är förbebå 1len vissa myndigheter .
För att unel erlätta signa lp er sonalens arbete skall envar som via
sambanelsce ntral avs~incle r ett skriftligt tjänstemed delande åsätta meddelandet en mot innehåll ets a rt och aktua li tet svarand e sekretes s~.rad.
Principerna för hä n förande av m ed delande till olika sekr etess,>-racler äro angivn a i tablå , där SG l äger högsta och 4 lägsta grad av
sekretess, med exempel på meclclelancl en att hänföra till de olika SG.
S lu t ligen lämnas föreskrifter fö r anv~indning av språk och vissa 'tppgifter till ledning vid val a v signalmed eL
I anslutning till efter exped iti onsföreskrif terna anpassad ny signaloch meddelandeb lankett (M-blankett ) lämnas preciserade bestän melser rörande behandling av in- och utgående signalm ecldelancle .
6. E tt gott signa lskydel fö r svåra r fie ntli g motmeclelsin sats. J kapitlet signalskydd r edogöres för oli ka åtgärder ägnade att försvåra
signalspani ng, stö r sändri ing · och fa lsk sign a lering, varvid i huv udsak
enelast sådana åtgä rder som direkt beröra signa li ster ha r medtagits.

7. Föresk ~ifte rn a för telegrafi, te lefoni och f järrskrif t bygga i
stort på GR~K: L motsvarande fö r eskr ifter med de smärre kompl etteri ngar, som aro betmgade av spec iell a marina förhållanden . I GBSK: I
iöreskri vna t r a fl km eto cler m m över enss tämma i stort m ed de seelan
år 1952 inom marinen använda , varför några större prob lem för marinen ej bör uppstå i samhand med ti lbmpningen av dc nya bestämmelserna.
Del D, Opt isk s igna lering, berör enel ast marinen och innehåller
endast några cl etaljänclring ar i fö rh å ll ande t ill tidigare optiska sig ··
nalbestämmel se r , mn ebiirande i princip en närmare ans lu tning ti ll de
internati one ll a föreskriftern a.

8. I samband m ecl omarbetn ingen av S ignaliM har Chefens för
marinen förb in de lsebestämme lser de l II ersatts a v 111arincns radioarganisation {MR O).
I denna hand li ng har sam lats i stort sett alla föreskrifter för mari nens radi otraf ik såsom r acliopassn ing, förde lning av radiostatione r,
radiotra f iktabell er m m. E huru handlingen till sin nat ur är av llemlig natur, h ar för enkelhets skull även några ohem liga för eskrifter,
t ex bestämme lser för tjänsten v id kustradiosta tioner, s j öräcldn in a
"'
m m, m edtagits i densamma.
marin
ny
en
av
det
genomföran
tliga
slu
det
på
~vvaktan
i
~RO är
radworgani satwn att betrakta som provisorisk.

9. Av Öv ri ga sign altjän sten berörande nya bestämm elser ar att an··
mäla:
Ta~ cll_ övcT ständiga nummer vid marinen (SNM) 1958 års upplaga, t v ilk en en sammanslag n ing av f lottans och kustarti lleriets förband ägt rum ;
e,estämmelse r för signalerings prov vid marinen (BSM) 1958, som
ersatter tidigare provisoriska bestämmelse r och är gemensam för
~lottan och kustartill eriet. De nya föreskr ifterna innebära i stort en
lorenkling och likriktning av bestämmelse r för prov på o lika signalmedel.
···
·
l(ustb eva 1.?nmgsfJanste
n.

r···

·-

( Mkanst ~n v i_cl fö rband inom m_ a rin ~ns !~_u stbeva l~ningso rgan i sation
B) t egletas bl a av I nstrul?twn for t;ansten v td kustspanings ra-
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darstation (Ksrr T), vilken fastställdes år 1956. Under år 1 9 :)~ ha··
fastställts Instruktion för tjänsten vid htStbevakningsstation och ap~
tisk signalstation (Kbs-Ss!) . Denna pub likation avses i sitt slutliga,
tryckta utförand e bli mer lättillgänglig genom utökat bil dmateriel
och planeras tilldelas all inom MKB på kbs och ss krigsplacerad
p ersonal.
D en ersätter motsvarande provisoriska instruktion av år 19.) (i_

]Yf otm edelstjänst en

Förutsättningarna för ökad stadga av den marina motmedel st jänsten har förbättrats genom att handledningar och instruktioner för
d enna verksamhet nu blivit fastställda.

Posttjänsten
Under år 1958 har öB fastställt för totalförsvaret gällanek fältpostnummer, sammanställda i olika serier av förteckningar Över fältpostnummer (FFP). Fältpostnumren ä!-o upplagda på hå lkortsreo-ister ' vilket innebär vissa fördelar vid ändrine-ar,
utlottning av
b
~
nya nummer m m .
Tidigare gällande marinpostnummer ha med anledning hära v upphävts.
1954 års Bestämmelser för posttjänsten vid marinen har under året
omarbetats och en ny Provisoris/w bestämmelser för postt j(i nstell
vid marin en (Prov M Post B 1959) avses fastställas i börj an av år
1959.
Föreskrifterna äro av provisorisk karaktär i avvaktan på de av
Generalpoststyrelsen och Försvarsstaben under utarbetand e varande
grundläggande bestämmelser för fältposttjänsten vid totalförs varet
som be räknas klara först i slutet av år 1959.
.
Prov M Post B skiljer sig från tidigare bestämmelser bl a clä.n
att olika fältpostnumm er skall användas vid f redsövn ingar och 1~ 1: 1 g
och att föreskrifter för adressering och för örlogspost blivit uttarför
liga re och mer preciserade.
I publikationen ingår dessutom som bilagor fältpostinstruktion
förbandsch ef och instruktion för fältpostombud vid marinen .

feleverlwts pub/ilwtioner
A v te leverkets publikationer, som beröra elen manna sambandst"ä.nsten , har uneler 1958 utgivits ny upplaga av
J K tmgl T elest:,welsens rnstruktion för rörliga radiostationer (Te leverkets författningssamling seri e B : 21) och
]nstrulltion för rörliga radiotelefonstation er av ringa eff el?t ( Televerkets författningssamling , serie B : 54) .
De nya upplagorna inn ehålla inga pt·incipiella ändringar. då de
bygga på ännu oförändrade internat ionell a föreskrift er.
Beträffande den senare publikationen kan anm~ilas , att elen kompletterats med föreskrifter för alarmsignal vid telefoni och att kapitlet om s j öräclclni ng omarbetats.

C.

SIGNALERING MELLAN HA NDELSFARTYG OCH öRLOGSFARTYG.

Ar 1954 anbefaller chefen för marinen i samarbete med Sveriges
Redarförening en intensifiering av elen optiska signaleringen mellan
handels- och örlogs fartyg. I samband härmed och för att stimulera
intresset för denna verksamhet utdelas årligen en silversköld till »bista handelsfartyg i optisk signalering med örlogsfartyg».
Resultatet av denna signalering redovisas i nedanstående tabell
(år 1958 de tre första kvartalen).

Antal
anropad ~

År

sv hftg
1953

Antal av
SV hftg
bes v
anrop

Initiariv till

Bästa hftg i optisk signalering
med öft g

signalering a v
SV

hftg

)l

81

52 (64 o/c

17'9

137 (71 o/c)

11 g gr

D 55

269

194 (72 o/c)

2 ggr

M / S Argentina

1956

93

62 (67 % )

3 g gr

M / 5 5tella Polaris

1957

164

1 98(60 '/c)

7 ggr

M / 5 Calli

1958

119

94 (78 o/c)

4

?

1954

l

M/S Bareland

Svenska Orientlinjen
Rederi AB Nordt'·tj ernan

I- III
kv

21

O"O" f

t> b

Rederi AB Clipper
Direktör Ivar
Wilhelmson,
Oxelösund
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V id uttagnin g av »bästa hand els fartyg » ha r följand e beclöm n 111 gs,
g rund er använts
l ) S ki ckligh et i s ig nal er ing, mottagning och sändn in g .
2) S ignaldi sciplin (snabbh et i a tt bes vara anrop, iakttagan <k av
signal eringsföreskrifter, materielen s funkti onerand e och han dh av ande).
3) Tnitiativ till signalering.
4 ) A ntal uppriittad e signalförbindelser i fö rhå lland e ti ll antal erbjudna ti llfäl len till sig na lering .
. A llmänt kan _ säg~s au __r esultate n av de gångna å rens signal vring
v1sar en okad forstaelse ! or denn a hetydelse fu lla verk samh et men att
de t fo rt farand e häv es mycken ö vnin g .
Av samman shillningen ovan f ramgår, att hand elsfartygens l,enägenhet a tt ta initi ativ till signalering - en a v bedömnin gsgradern a för
utdelning av silver skölden - ej va rit särskilt framträdand e.
Övni ngssignaleringen fo rtsätter.

T elefonapparat D GT 240

D. NYTT TJ ÄNS TEGR ENST E LEFONS Y S T EM FöR STöHRE
ö RLOGS FARTYG.
Öppna och slutna telefons ystem.

V id öppna telefonsystem äro antingen alla an s lutna abonn c 'ter
ständig t inkopplade eller kunna inkopplas p å el en öppna tallinj en, '-'arvid ansluten apparat ha r möjlighet att avlyssna pågåend e samtal
T ill slutna telefonsystem anknuten appa rat har ingen möjligh et att
utan vida re a vl yssna samtal mell an två andra appa ra ter .
Ur skyeldssynpunkt ä ro de öppna systemen mindre lämpli ga U1är
skada på en av de an slutna apparaterna kan medföra totalhav er på
system et.
D et hittills ombord enda införda slutn a systemet har erford rat
en ur skyelds synpunkt ömtålig ackumulator.
Nyt t slutet telef011.S)IStem för s törre örlogsfartyg.

Vid nybyggnad och moderniserin g av örlogs fart ygen s tjänstegrenstelefonsystem ned till och med fregatter införes slutna batteri lösa
t~ l efo n sys t em .

Tel efana ppara t.

För dessa system har LME i sa mråd m ed marin fö rvaltningen konstruerat en ch ocksäk er telef onappara t - D GT 240 - som i standa reT
till verkas för sex eller ni o för bind elser ( linj er ).
Signalen al stras av en handin d uktor , va ri 'g·enom ;iv en sio·nalsysteb
met blir batteril öst
T elefonsystem et iir viktsbespa ra nde en;ir va rj e ink opplad linj e en dast bestå r av tvåtråcl , på vilken såvä l tal som sig nale r utväx las .
Tydlig markering a v an rop sker ä ven un ele r mö rker genom a tt de
separata signalmarkörern a ;iro belagda med ett s jälvlysand e ämn e.
Apparaten ä r kombina ti onsrik till sin kon stru kti on ~ Sålunda kan två
Per~on e r samti digt uppriitta var sin separata fö rbin delse. Genom a tt
Vaq e ansluten linj e har sin egen sig nalmark ö r, kan vid fl era samtidiga.
~n~op ~ essa bes varas i_v ~ lfri o rcl11ing ell er bes varas samtidigt. Möjg ete1 ttll clubbel betpnmg kan aven u tnyttp s 1 detta sammanhang.
Apparaten kan även användas fö r gen erell a meddeland en, v a rj ~imte
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el en kan utn yttjas tor förm edling av samta l mellan apparater sr 111 e·
J
har förbind else med va randra.
I princip motsvarar varj e apparat en telefonväxel med två snorpar.

Telefo na pparat

Kabel11ät.
Vid införande av det nya slutn a telefonsyst em et modern 'Sera;;
även kabeln ätet. Uppbyggnaden sker enli gt maskenätspr incipen , varvid dock a ll a kablar som långskepps passera ett ell er fl era skydelsområd en dubble ras i ett S B- och ett BB-stråk. Från ett på bema 111ac]
skyclclacl plats uppsatt vä lj a rskåp kan vid haveri förbind elserna snabb;
växlas mellan S B och B B kabelstrå k för enstaka ell er fl era k tblar.
Det nya slutna te lefonsystemet tillgodose r väl skydelssynpunkte rna
samtidigt som det medför v issa vinste r beträffande vikter och kostnader i fö rhållande till ä ldre system .

E. TELEFONANLÄGGNING FöR LANDANSLUT.NI NC AV
MINDRE FARTYG.

fon n ätet, kan ii ven an vii n das som lokalteldo nan Liggning ombord. T ill
anläggningen kan inkopplas tre st C Rj Lll -te lcfonappa rater jämte
eventu ell a parall ell kopp lade appa rate r ti ll dessa.

Marinförvaltningen har anskaffat och på en del fartyg låt1t installera tele fonan läggning för lanclanslutnin g . Denna anläggninf,, som
är avsedel att an vänelas på mindre fartyg vid anslutnin g till landtele-

Beshivning
Anläggnin gen hestår
kopp li ngs ram
lin j etagare
telefonapparat
ring k locka och
landans lutningsbox.

Uo-mo.l.l

Linjetagare

FC-h!fll

huvud sak av föl jande clela r:

Dock

Hansk mass

Sf!Jrh!flt

2GD
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T elefonanbggningens p lacering ombord framgår av nedanstaende
blockschema.
Manskapets apparat placeras i styrhytten med möjlighet a tt ih·tt
. a
den till manskapsmässen, vars linjetagare iir parallellkoppl ad l11ed
styrhyttens.
Prestan da.

a ) Samtliga anknytningar ha r möjlighet att upprätta separata, av
övriga anknytningar avlyssningsf ria samtal med landförbi n d\.:lsen
om denna inte ii r upptagen. V id inkommande samtal avger ringklocka 1~
på däck en fast signal som upphör när anropet kommer vid någon av
anknytningarna . A nliiggningen är rangad på så sätt att A ka n Lryta
B och C, och B kan bryta C.
b ) Interna uppringningsmöjligheter finn es, varigenom loka lsamtal
kan utväx las mellan anknytningarna.
c) Transport av samtal samt förfrågan under pågåend e samtal
m ed landförbindelsen kan iiga rum.
Med elen nya telefonanläggningen kommer man ifrån telefon växel
på små fartyg samtidigt som systemet i princip utgör en automatväxel för intern t ra fik .

F.

Fjärrskriftdelen

ML sambandscentral.

NY FJÄRRSKRIFTSAPPARATUR.

Allmänt.
Fjärrskrift har utnyttjats inom marinen som signalmedel - iin så
länge endast på t rådförbindelser - i snart 20 år.
Uneler denna tid har dess framträdande egenskaper ifråga om
snabbhet, kapacitet och driftsäkerhet bekräftats. Bland övriga fördelar hos detta signalmedel kan påpekas, att för dess betjäning ej kriives
specialtrimmad p ersonal utan att enelast van lig skrivmaskinskunnighet
är erforderlig.
I jämförelse med en vanlig telefonförbindelse kräver en fjä rrskriftskanal vidare betydligt mindre frekvensutrymme . Man k:.111 i
vissa fall framföra ända upp till 24 st fjärrskriftsfö rbindelser på en
4-trådig telefonledning.
Ledningskostnaderna bli därför på längre ledningssträckor väsentligt billigare per kanal räknat vid fjärrskrift än vid telefoni. Genot11
att spränga in elen smala fjiirrskriftskanalen i talbandet på en telcfo-

niförbinclelse kan telefoni och f järrskrift framföras på samma förbindelse utan att teldon kanalens uppfattbarhet påverkas.
I fråga om f järrskrivmaskinernas konstruktiva utförande ski ljer
man på rems- och blankettskrivare. På remskrivaren erhålles det inkommand e meddelandet på en smal remsa, som klistras upp på en
blankett innan det överlämnas till adressaten.
På blankettmaskinen däremot erhålles meclclelanclet direkt på en
blankett och klistringsarbetet und vikes.
År 1958 har den i marina förbindelser ingående fjä rrsk riftsapparaturen, som elittill s utgjorts av remsskrivare av olika typer, kompletterats med blankettskri vare.

Ny blankettslwiva1'C
. Den nyz-. fjärrskriftmask inen, som ar tillverkad av S iemens och
Balske, Västtysklancl, är i stort uppbyggd enligt de internationella

211

210

Mottagnir;g.

r ekommendationer, som f innas uppg- jo rda för fjärrskrivmaski1w r. I
vissa punkter har elen dock m åst mod ifieras för att t ill g-odose :o lecifikt m ili b ra kr av. Maski nen kan doc k sama rbeta med normal l l ommersie lla mask in er . vil ka h elt uppfyll a de in ternationell a nonn ,· rna.
Blankettsk ri va ren arbetar med hast ig-heten 50 Baud ( -±00 tecken/
min ) och på fj ärrskri fta lfabet CCIT nr 2.
För att de n skall ku nna sama rbeta med inom ma r inen befi nt liga
remss kri va r e, som ha an nat a lfab et och annan has tig-het ( +2 n tud)

Sändning .

kräves en ombyg-gnad av dessa sena re. Denna ombyggnad pågår.
Den nya maski nen ;ir i motsats t ill vad som är bru kl igt fö r f j ärrskrivmas kin er ut rustad med mag-asinsända re och s k automati skt skift
mellan siff ror och bokstäve r . Genom det inbyg-gda teckenm ag-asinet
låser sig- icke tangetborclet, om exped itören t ill fä lli gt skull e Överskri da
den max im a la sänclningshastig-h eten. De tecken, som icke d irekt ku nna sändas ut, lagras i maski nen för att senare s~indas i dire kt fö lj el
llled tidigar e tecken.
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Möjligb et till bortkoppling av texttryck för ef inn es varj ~im te lllaskin en är utru stad med god radioavstörning.
B lankettskriv are är fö rseddmed perforator- och remssända rti l!sat
Härigenom g i ves möjlighet att taga emot ett m eddeland e i ior ~·1
av perforerade pappersremsor (bi lden sid . 270 ) ell er vidarebdo rdr
m eddelanden f rån perforerade remsor. Till satsapparaturen mt:d«,a
i"-1"-l
även kopiering av meddeland en (bi lden sid. 271. ) .
Den nya bl ankettskrivare, som blir standard för försvaret. kl r
prövats i marin fjärrskriftstrafik under MKöj 58 med gpcla eriarcnheter. E huru den är m est lämpad på slu tp unkter kan den ta ck va re
ti ll satsappa ra turen även användas i transiteringssamman hang.
Systemet blank ettskrivare synes i jämförelse med r emsskrivare
kunna medföra viss pe rsona lbes paring på fjärrskriftscentral ern a.

1

f unktion ellt försvar
Av kapten ÅKE JOHNSSON .

I denna tid sk rifts septemb ernummer (19:38) tog överstelöjtnant
koglund, armen, upp några försvarsproblem under r ubriken »Gemensam grundsyn» och inbj öd samt idi gt till vidare diskussion.
Flera artikl ar under samma rubrik ell er med samma huvudtema
] ar sed ermera varit in förda i tid skr iften .
1
överstelöjtnant Skogluncl efterlyste i s in artikel en gemensam
] andlings linj e för krigsmakten, gru ndad på en för alla gemensam
1
en lans
o-rundsyn på h ela vårt försvar. li an droQ·~ i det samm anhano·et
b
b
för det funk tionella tänkandet som ersättn ing fö r försvarsgrenstänkand e i äldre bem~irkels e.
Dessa positiva Önsknin ga r är g iv etvis värda allt bea ktande. P rob lemkomplexet ~ir emell erti d mycket stort. Diskussionen måste föras vidare i fl era olika riktningar, om utbyte skall ges. J ag vi ll därför
gärna efte rkomma artikelförfattarens önskan om utbyte av tankar
över försvarsgrensgränse rna.
Ett funkti onell t försvar skull e vad kri gsmakten beträffa r innebära, att försvarsgrenarna från a tt tidigare ha va ri t sammanhållna
huvudsakligen av det element inom vilket de verka - land sjö luft
- framd eles skull e betra ktas m ed hänsyn till sin funk tion' - 'invasionsförsvar, lu ftförsvar o s v.
Betraktelsesättet som sådant är väl inte alldeles nytt, m en förtjä nar fortsatt ökad uppm ~i rksamh e t.
Det första som bör di skuteras är giv etv is grundsynen, så att vi får
en gemensam utgångspunkt fö r åtm instone den här debatten. Jag
skall därför börj a med några principiella synpunkter på försvarets
strategiska uppbyggnad och v erkningssätt.
Den andra frågan jag sku lle vi lj a ta upp rör elen relativa betydelsen av olika funkt ioner och funkti onsdela r - populärt kall ad avv~gning. Det kan vara värdefullt , att den frågan fÖr en gångs skull
~Iskuteras på det strategiska och principiell a plan et och utan inlandning av ovidkommande taktisk-tekniska reson emang .
f ~ lutligen bör man väl också dra några slutsatser av allt detta i
01
. 111 av f'örslag till organisatoriska och andra å tgärder, ägnade att
o~a totalförs va rets effekt. Jag skall därför avs lutningsvis ta up p
nagra förs lag till funkt ionell organisationsanpass ning.
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F ör svar sfwnläioncrna.
V ilka är nu försvarsfunktionern a, hur är de samman satta och 11Ur
verkar de ?
Ett okomplicerat och samtidigt rättvi sand e svar på dessa f rån
stä llningar är inte hitt att åstadkomma . Bilden bli r lätt - ell er kan~]~~
med nödvändighet - f lätverksbetonacl. eftersom olik a f~n kt ionsele.
ment ofta verka in om flera olika funkti on er . D et är svårt att skapa
en linjär bi ld av en funktion ell organisation.
Det ytt ersta sy ftet med en fi entli g a ktion mot vårt land torde vara
ockupation. Härigenom vill fi enden vinna, att han kan utnytt j t lan.
det för sin a sy ft en - ell er hindra sin motstånd a re att göra detta.
Fö r att nå sitt mål utn ytt j ar fi end en olik a betvingelsenw toder,
riktade mot vå r
civila,
mi litära,
ekonomi ska ell er
moralisk a
motståndskraft - ell er mot kombinat ioner av dessa .
Med utgångsp unk t från dessa betv ingelsem etoder bruk a r ' tala
om fy ra försvars fu nktioner
luftförsvar ,
invasionsförsvar,
försö rjningsförsva r och
psy kol ogiskt fö rsvar.
Denna linj ära hiirl ednin g av försvarsfunktionern a a r, som man
snart finn er, inte alld eles logiskt oa ntast li g - lik som inte hell l r beniim ninga rn a . Låt oss emell ertid i den h ä r diskussionen håll a fast
vid denna vedertagna ind elning och benämning.

förberedelser bet r~ffande den pass i:a del en minska r en m~tstå;1dares
nöj ligheter och darmed lu st att na verkan genom luftkng, det må
:-iJ.;:ta sig mot befolkningen ( terror ), försörjningen (ekonomisk krigs·öring) eller annat.
l Ett starkt a ktivt luft försvar verkar i samma riktning.
Vid uppbyggnaden av luftförsvars funkti one rna g~ill e r det a ll tså att
åstadkomma en sådan balans mell an den aktiva och den passiva delen,
att optimal mots tåndskraft erh åll es.
Därmed har man inom parentes sagt också löst en del a v den samverkan på det strategiska planet, som i krig och uneler krigsförberedelsearbetet måste ske mellan el en akt i va och den pass i va de len.
Gruppering och uppg-ifter i stort för elen aktiva delen måste harmoniera med förutsättninga r och åtgärder bet räffande elen pass iva
delen.
L u H försvarets principi ell a uppbyggnad och verkningssätt kan tecknas på följand e sätt.
Luftförsvar

- -- -- - - - - - - - - - - - - - 1
l
Fientli g insats.

A ktiv del: J ak tflyg (lfrobotar), luftvä rn (lvrobotar),
luftbev akning

Lnftförsvaret.
L uftförsvarsfunkti onen brukar ind elas i en aktiv och en passir deL
Den a kt i va delen skyddar genom vapenm sats mot ostraffad för·
1
stö relse, medan elen passiva delen min ska r verkan av anfall sOI1
gå r igenom detta skydd.
Passivt skyd el kan ha fo rm en av förebyggande åtgärder, så sonl
utspridning (utrymning) och bergrum sbyggen, eller av skacleav hjäl·
pa nd e åtgiircler, såsom brandskyd d, sj ukvård m m .
1
Strategiskt sett h ör elen akt i va och passiva delen intimt ihop . ·;oda

Passiv del: Utsp ridning (utrymning), bergrum, skyddsrum , civilförsvar: brandt jänst , sjukvå rd m m.

Fi entli g effekt.

---- --------------~---------------
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arbeta sw fram ti ll. den bala ns me lbeträffan ek lu ftförsva ret
b
.
.
den aktiva och elen pass1va delen, som ge r opt1111a l verka n uneler
11
af iska förutsiittning·ar· · ·H a r den
Ja 11 a militärpoli t iska och militiinteo!!r
~'
~
a1V
~ Jansen åstadk ommits ha r man också def in ierat st ri dsk rafternas upp.
"
- "
l 1..
.
[Ja
, ifter t sto rt oc 1 ost t raga n om el eras utga ngsgruppermg .
" Vidståend e bi Id a v ser ill ustrera invas ions försvarets sammansiittn ing·
ch verkningssätt.
0
yag vill för säkerh ets skull r eda n nu ha sagt . at t avs ik ten mecl
de~na framställning in te ä r att va ra polemisk. Det li gge r kans ke
niira ti ll hand s. att benämninga rn a aktiv och passiv fatta s i den na
mening . Man kan möjli ge n hitta neutralare uttry ckssätt. både när
det gäll er lu ft -och inv as ions för sva ret, men eftersom benämnin garna
redan vedertagits inom luftförsvaret har jag in te ve la t införa n ya
begrepp.
~1

~------------ I_n_v_as_io_n_sf_o_·r_sv_a_r
Fientl ig insats.

----

-•

Aktiv del : F lyg, flotta, k usta rt ill eri , (k ustrobot , kustjäga re, motorkanonbåtar m m) .

Passiv del: Ku start ill eri (del), a rmeförband, (fältf ö r-

Försörjnin gsfärsvMct.

band, lokalförsva rsförband, hemvärn).

Fientl ig effekt.

fnvasionsjö1· svaret.
Tn vas ionsförsvar et kan strategiskt sett indelas på samma sätt som
l u itförsvaret.
M·ed aktivt invasi onsförsvar m enas då st ridskrafter, som v erka r
öv er och utanför landets terr itor ium - styrkor som aktivt ka n ingripa mot en påbörjad eller befar ad in vasion, den må ske över havet,.
genom luften eller över land.
Den passiva delens uppgift blir i konsekvens diirme d att ta hand
om an fa ll , som gått igenom det akt i va skyddet d v s en fa kt iskt
genomförd invas ion ell er in f iltration.
Strategiskt sett h ör de båda fnn ktionsdela rna intimt ih op på sam·
ma sätt som inom lu ftfö rsvaret. Båda bidrar genom sin existens ti ii
att ve rka avh åll ande på en in vasionsp la ner ande motståndare.
Vid upp byggnaden av invas ionsförsvaret gäll er det a lltså, att lik-·

Försörjnings fö rsvar innebär pop u lärt sagt försörjningstekniska
iörbered elser för att und er krigsförhålland en tillgodose civ ilbefolkning och krigsmakt m ed livsmedel och materiel.
Utgångs läget utgöres av fredstand ard och frecls lagerh å llning. Dä rtill kommer el en produkti on, som kan åstadkommas in om landet unde r krig.
" t e lmpor·
Det som inte kan kla1·as ITi ecl clessa ±-··oru t sa··tt·nmgar
mas
teras.
Med försörjnin gstekni ska åtgärder sku ll e a lltså närmast menas
uppföljning och beräknin g av behovet av o lika va ror samt diirpå
grundad e förberede lser fö r att hå ll a aktuell a indust ri er inom landet
1
~ång eller för att i ans lutn ing till elen förda poli ti ken skapa fö rutsattn ingar för krigs impor t.
h Det ligger i sakens natur, att försörjningsförsval-e t också måste
a e_tt visst grepp om dc tra nspor tme del, som erfordras för import
.
. n.1)Ut!On.
Och .ID 11-·J.,:es c11st
..
..
"el
f..
Tt ][ fö- ··.·.
l SO IJnm gs orsvaret som sa ant bor man daremot knappast
--...
i 111 man ska ll hå ll a s ig till en linjär framstä llning - räkna de
111 1
f nitara eller an dra medel, som skall skyelda försörjnin o·en mot anl:ft_ooc~~ ~Örstörel s~:. ? en_ delen av v; rksam heten b~r recl~visas uneler
1 m vaston s toJ sva1 et. Dock mas te man gw etv1 s v1d uppbyggnad,
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Vår aktuella avvägnin gss ituation har vä l vid det här laget d sknterats till leda, men fö rtjänar f ortfa rande en del komm entarer.
Jag hå ll er med öve rstelöj tnant S kogluncl om, att kombin ati,,ntn
hemortsb ekämpnin g - kustinvas ion är den för närvaran de och 1n 0 111
öve rskådlig tid sann olik t snabbast verkande och därmed farl i"aste
anfall sfo rmen. Därmed skull e alltså luft- och kustinvas ionsförs1 Lrets
relat iva betyde lse vara uttalad.
Man måste emell ertid h a klart för s ig, hur pass lång livat l'lt sådan t kon staterand e är . N~i r man ska ll omsiitta sina slut satser i 11l ika
åtgärd er, får så dant inte fö rsummas , som det ta r avsevä rt hngre
tid att bygga upp än den , uneler vilken slutsatse n är gil t ig.
Jag tror också clet är på sin p lat s att konstater a, att våra l Jvr~ik 
n ingar rörande en motstånd ares ti ll v~igagångsä tt aldrig kan bli an nat
iin - låt vara mer eller m in dre sanno li ka - exempel på, va cl som
kan hända. Man bör också ha klart för sig, att motstånd arens t il lvägagång ssätt blir beroende av våra försva rsuppbyg gnaclsåtg ii r der.
Satsar vi för hårt på ett visst farligaste alternativ , så elim imras
detta och ett annat blir fa rliga st. Att finna rätt mede lväg uta1 att
för elen skull splittra sig är inte lätt - om det ens ä r möjl igt
för en liten stat utan alli erade och u tan atomvape n.
Att fö rsvara ett land cl ubhelt så stort som Sto rb ritannien med ett
befolknin gsunderlag, som kn appt uppgår till Londons, måste imwl 1iira
problem. Det bör inte förvå na, a tt flera olika lösn ingar med ol ika
förutsätt ningar kan presente ras, varav säke rt ingen med fog kan anses
vara elen absolut

r~itta.

Luftförsv aret.

Utvecklingen mom lu ftförsvar et säger oss, att verkan a v an fall ,
som går igenom elen aktiva delen, framdele s kan bli avsevii.rt och
farligt större än tidigare, om atomvape n kommer till anvii.ncl ni ng.
Möj lighetern a att hindra sådana an fa ll ha - åtminsto ne vad Jll an
nu kan se - inte ökat i motsv arand e grad, såvida man inte bnker
sig en extrem vedergällnin gsstrateg i.
Detta talar för en relativt ökad bety delse a v el en p ass i va fun ktionsclelen. I mycket inn ebär utbyggna den av denna oli ka långti dsåtgärder ; skydds- och bergrums byggen, utspridni ng a v bebyggel sL, industrier och lager samt skapande t av effektiv civilförsv arsorg·t nisat ion.

Den akt.iva funktion~delen karakt eri se ra s av robotutve ck lingen.
Därmed bln· dess uppglit av mera re nod lad luftförsv a rskaraktä r än
tidigare.
Invasions för svaret.

Som framgått av el en tidiga re tex ten tror jag, a tt vi 1 första h and
bÖr få till stånd en di sku ssion på det strategis ka planet rörande balansen m ell an aktivt och passivt_ in vasionsfö rsvar. De t är dock på
detta 12lan de verk hgt betyde lsetu ll a och principie l la synpun kterna
skall varderas. Den ny ss avslutade försvarse lebatten U]Jpebö ll sig kanske va l n?cJ..:et Vlcl taml1 gen ov id kommand e taktisk-te kniska jäm~örel ser, v1 lket delvis b~ttnar ~bristande organ isationsa npassnin g·. Jag
aterkomm er t! ll detta lan gTe tram.
Aktivt försva.r och passivt försvar - gärna också motstånd srörelse - b1ldar tJllS:lmmans den avhålland e fakto rn . Ing·en av delarna
k~n .~nclvaras:. 1lalansen cl em emellan blir givetvis be;oen de av bl a
mdttargeo gra tJ ska förutsätt ningar. Balans innebär så luncl a in te lika
n.1yck:t av all ting Överallt. I elen biir diskussio nen skul le jag emell ertid vJ lj a se balanser: mot bakgrund en av delarnas principie llt olika
s~tt att verka mot mv aswnen - avhålland e och aktiva contra avha ll ancl e och inväntand e.
.. D_el: aktiva delen påverkas av jaktflyge ts successiv:1 mins kning och
~Ve l gangen t1ll robotar och darmed mera renodlad lu ftfö rsvars upp, tft In satsmoj l1gb etern a mot kust- och griins invas ion sföretao· min sh
kas 1 takt m ed denna övergång .
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sad transportkapacitet i luften. Samt idigt förbättras lu f ttranspo rttekniken.
Proonasen måste emellertid stiillas i relation till våra motåtgi ircl~r
för at: den fakt iska framt ida risken skall kunna graderas i f örhåll andc till andra riskalternativ. Vårt nuvarande jaktskydd kan - till sammans med det passiva luftinvasionsförsvaret - med rä tta an ses
ha en mycket väl ti lltagen dimensi on för att verka avgjo rt avhå l.bnde
på rimliga luftinvas ionsförsök - i varje fall om man tar hansyn
till den balans i det totala systemet, som måste efterstriivas.
Några hinder för att en moderniserad framtida organ i ~ation i•1 on1
uno-efär samma ram skall motsvara el e nya kr a ven kan pg m te se.
clo~k att organisationen s kvantitet givetv is i hög grad påverkas av .
om vi får atomvapen eller inte.
Risken för att anfall skall gå igenom det aktiva lu ftinvasio nsförsvaret är inte så stora i j ämförelse med det rena lu ftförsvarsfallet,
eftersom man h;ir rör sig med h elt andra »vapenbärare». N a gon
vå li kartade grunder motiverad försk jutning i betydelse från aktivt
t ill passivt lu ftinvas ionsförsvar torde därför inte vara aktuell.
Ret6iffandc kustinvasionen betonar överstelöjtnant Skogluncl . att
elen alltjämt måste betraktas som elen snabbast verkand e och diinm d
farl igaste invasionsformen. Den posit iv a deklarationen om behovet
av ett aktivt djup försvar för att möta detta hot kan enelast h alsas
rncd ti ll fredsstä llelse. »Försvaret av vår nära 2000 kn1 långa kust
kräve r bl a ett djupförsvar, dä r lwvet ända frarn till motstån darens
kuster ttfn)•ttjas. »Likaså kan man inte annat än .ställa sig pos:tJv
till S kogluncls synpunkter på ku stfö rsvaret, som utgor en del av hade
djupförsvaret och det passiva försvare t. Det enda jag ~ir lite besvd..: en
på är, att S kogluncl fortsätt nin gsvis helt förbigår den del, som k.;ger
utanför kustförsvaret. Det ;ir framför allt här i periferin , som elen
k raftiga försvagn ingen i framt iden kommer till synes. Jag t änke;
därvid inte speciellt på flottans ut rymme i djupförsvaret utan pa
hela elen aktiva delen. Överstelöjtnant Skoglund kanske vill kom plettera sin framställning med några synpunkter på detta?
Eftersom det numera är så populärt att tala om andras fögde ri
kanske jag i utbyte kan få lämna några synpunkter på den p a~siva
delen av invasionsförsvaret. .
...
"
.
__ il
För att det passiva mvas10nstorsvarets avha llancle eftekt ska.
bestå, måste det anpassas efter de nya kraven. Hiirvicl inver kar val
i synne rhet luft- och g ränsinvas ionshotet på armestridskraftern as ut·

form nin g och ku stinva sionshotet på uppb yggnaden av ku stförsvarets
pass i va del.
Lantstridskrafternas begriin sa cl e rörligh et ~ir ett beklagligt faktum ,
50111 också framhäves av S koglund . Beroendet av hittfö rstörbara
transportvägar begränsar i atom tidevarvet på ett otäckt sätt de konventionellt uppbyggda lantstridskrafternas både st rateg iska, operativa
och taktiska rörlighet. M an måste finna väga r att neutralisera detta
beroende.
Ett sätt syn es vara, att man ganska radikalt går in för att utnyttja
oförstörbara transportvägar - fö r armens del kanske fr ~i m st luftvägarna, men vid kusten naturligtvi s också vattenvägarna. E n radikal
sådan lösning innebär många probl em. F rågan är bl a om el en kan
göras ekonomiskt öv erkomlig - detta ~i ven om man t~in k er sig övergång till hitta atomförbancl.
Kissinger 1 ) har ski sserat en annan lösn ing. H an tiinker sig ett
antalmotståndsöar - nukleä ra igelkottar - utrustade m ed långskju[ancle, atomladelade rak etvapen. M ellan dessa operera små och liittrörliga fö rband av främst pan sartyp.
Kissingers lösning innebär, att man i huvudsak godtar elen inskränkta rörligheten. Den ersätts av raketvapnen s räckvidd . Förutom genom
aktivt skyeld söker man minska verkan av anfall genom utspridning
och befästningsarbeten. De rörliga styrkorna kan göras tämligen
oberoende bl a med hjälp av helikoptrar och terränggående pansarfordon. Förbanelen få sin eldkraft huvudsakligen genom samv erkan
med de atom laddade raketvapnen.
Kapten Adel! har i denna tidskrifts majnummer 19G8 gjort vissa
jämförelser m ellan detta system och kustförsvaret. Skydclad e och
utspridda skärgårdsområden, långskjutande kustrobotar, h elikopteroch fartygsburna kust jägarförband, i luckorna motorkanonbåtar m m
- liknelsen stämmer ganska bra.
En liknande lösning för armestridskrafternas del ligge r vad jag
kan förstå bestickand e nära till hands.
Funktion ell organisa tionsanpassning.

En penetration av totalförsvaret som denna a ktuali se rar också organi satoriska spörsmål.
1
)
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Det synes log iskt, att funktionernas och f unktionsdelarnas s;ilt at
verka i takti skt.. operativt ell er strateg iskt sammanhang form ar or~
ganisationen. l teckningen av försvarsfunktionerna kan clärfi)J· c\ .
'
organisatoriska huvudkonturerna urskilj as .
Jag skal l hä r inskriinka mi g till att lägga några sy npunkte1· ]hl 111 _
vasionsförsvaret och vissa delar av luftförsvaret.

Tahtisl< oryauisation och ledn·iny.
[ taktisk in sta ns utgör fö rbandet den organisat ori ska enheten . Fii rband ens sammansättning g rundar sig på ta ktisk-tek ni ska fönn<ittnmgar.
Inom det a ktiva in vas ionsfö rsvaret åte rfinns t ex jagarfl ottiljer.
som ii r samm ansatta a v j agar e och motortorpedbåtar och som h~ir
ett system av olika vapen. Den önskvärda vapenkombinationen l w~hm
m er denna organ isation.
Inom det passiva in vasionsför svaret har vi på motsvaranek <itt
taktiskt sammansatta förband med infanteri , artilleri , pansar o s \
i önskvärd a proportioner.
Den takti ska ledningen kan lokaliseras till fl era olika nivåer , beroe nde på fö rbandsenh etens storlek och uppgift. Vi h a r på sjön f,jr utom det enskild a fartyget ;iven t ex grupp , division , fl ottilj , eska der.
flotta . På motsvarand e s;itt återfinn er man på land t ex kom p;~. ni.
bataljon, br igad, förd elnin g .
N å go n tv ekan om att el en taktiska ledningen i strid måste vara enhetlig torde inte föreli gga. Det synes också självklart, att den taktiska
ledningen på olika nivå er i princip skall svara för utbildninge11 ;n
de förband den skall slåss med i krig. B ehovet av den taktiska in;;ta nsens m edv erkan b etr~iffande utv eckling, utrustning och takti sk organisation framstå r likalecles klart.
Några svå ri gheter att anpassa taktisk organisation och ledn ing
till de krav , som utveck lingen successivt för med sig, har väl i a11mänhet inte före legat.

cJrganisal'ion och lednin g

operativ ·instans.

I ope rativ instans utgör det operativa systemet den organisatonsk<J
enheten. Förbanden u tgör spelbrickorna inom detta system.
Proportionen av olika taktiska förband inom system et måste grunda sig på en beräkning, hur uppgifterna effektivast skall lösas . Det

aktiva invasionsförsvarets uppgi f ter t ex lö ses med hjälp av ubåtar.
attackflyg, jagare, motortorpedbåtar, kustartill e ri o s v, vi lka alla
fylla vissa deluppgift er i system et.
Det kan synas självklart, att den som skall svara för uppb yggnad en
av ett sådant operat ivt system. bör kunna välja bl a nd alla dc m edel,
kan verka inom detta .
50 m
Så är tyvärr inte allti cl fallet. In om det aktiva invasions förs varet
är det som bekant så , att attackf lyget och marin en på grund av olika
organisat ionstillh öri ghet utlämnats a tt konkurrera om utrymm et inom
ett gemensamt operativt system. Detta bör givetvis rätta s till. H ela
elen aktiv a delen bör sammansmältas till en enh et.
F lotta och ku sta rtilleri är f n väl sammanknutna , när det gäller
utveck lin gsarbete och ope rativ ledning inom invasionsförsvarets aktiva del. M an kan förutspå, att elen sammanknytnin gen blir a ll t fasta re
i framtid en . Vi sa kn a r attackflyget i detta system.
Beträffande speciell t el en op era tiva ledningen är det självklart.
att man inte effekt ivt kan operera med ubåtar. f lyg, jagare, motortorpedbåtar och ku st robotar inom sam ma områden och med samma
uppgif t, m en med skilda operativa ledningsorgan .
Genom att personal frå n h ela den aktiva delen får utbildas och
avancera till ~amman s och bilda en gemensam body för rekrytering
av ledn ing t fred och kri g befrämjas en logisk och balanserad utveckling och lägges grund en till en n a tu r !i g och nödvändig led n ingsorgam sa tJO n.
? e~ kan invända s. att attackf lyget har en självständig uppgift vid
g;·ansmvas ion och att det då är oberoende av flotta och möjligen ocksa kustartilleri.
Det kan vara riktigt. Men utgö r den aktiva delens h elhet därvid
en nackd el ? Var j e akt i v fun kti onsdel kan giv etv is fortfarand e operera var för sig, när de andra av geograf iska eller andra skäl inte
kan ell er bör sättas in.
Det kan invändas, att attackf lyget också kan få en uppgift tillsammans med det pass i va invasionsförsvaret. D en invändningen kan
Vara värd en sä rskild liten disku ssion.
. Om uppgiften blir a ktuell , så förutsätter detta för det första att
'
.. ett fa ktum. För det andra vi ll jag starkt ifrågam_vas1.onen redan ar
satta, om vi har något attackfl yg ell er överhuvudtaget aktivt försvar
av ])etydelse elen dag invasionen v erkligen sättes in. Vi har kanske
tyvarr kommit in i ett orealistiskt vanehinkan de i det fallet.
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A ll a k~itme r v~il igen bilden av , hur motståndarens invasion sst) rkcnhackas sönde r av det aktiva invasionsförsvaret, va rpå den pa:-siva
delen tar hand om och så smån ingom likv id erar resterna. ] ngen motståndare ger oss denna u r h ans synpunkt vanvettiga ch ans. J-l an l o111 _
m er giv etvis i ställ et samvetsgrant att se ti ll , att det aktiva för s\a ret
slås ut eller på annat sä tt effekt ivt sättes ur sp el, innan han s.•tter
i gång operationen.
I denna log ik ligger också svaret på , hur det akt iva invasionsförsvaret skall utnyttjas, vilket är av betydelse för vårt organ isatonska.
tänkande. Det aktiva in vas ionsförsva ret måste vara uppbyggt för
att kunna hota motståndarens invasionsstyrkor. Motståndaren tvingas
då att elimin era hotet. Vi m~tste alltså operera på ett sätt. s2 att
detta omöj liggöres ell er så att det i varj e fa ll för svåras, genon att
motstånd aren åsamkas proportionell a förlu ster.
Det till synes paradoxala är alltså, att det aktiva invasions för s\ ·t ret
må ste byggas upp för en strid , som det sanno likt aldri g komm er att
få uthimpa.
Det anförcia understryker ytterligare behovet av en enhet li gt ledd
uppbyggnad, utbildning och operativ v erksamh et för den aktiv a delen . Däremot framstår .inte en gemensam operativ ledning för den
akt iva och passiva delen tillsammans såsom något pr imärt ell e r •Javvis li gt logiskt krav. Behovet av nära samarbete - i synnerh et på
underhållssiclan - måste dock ih ågkommas, då det påverkar s: ttet
att etablera sig. Ju st det ope rat iva ledningsprob lemet har emelll rt id
r, än som kan redovisas här.
fler aspekte
månaa
, ..
.
b
Det anförda und erst ryker också behov et av ett sta rkt aktivt torsvar. Därmed skall vi naturligtvis inte g lömma bort det passiv a försvarets betydelse. Den aktiva och passiva delens strategiska san.h örigh et och så lunda gemensamt avhålland e effekt har tidigare påpekats. Även om motståndaren måste börja med att bekämpa det aktiva försvaret, så utgör den pass i va del en en styrka i ryggen på ck t ta.
Motståndaren måste, om han planerar en invasion, i princip gå längre
i sin bekäm pning av det aktiv a försvaret ju starkare detta stöd e" av
en passiv del.
Ytterligare ett exempel på önskvärd organisationsanpassn in g i nperativ instans bör kanske nämnas.
Det territoriell a luftv ärnet fun kti onerar primärt inom luftförsvarets aktiva del, m en so rterar under invasionsförsvarets passiva del.
Aven i detta fa ll bör den aktiv a delen utgöra en enhet.
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Utvecklingen från luftvärn mot luftvärnsrobotar och från jakt.1 .0 . mot luftfö rsvarsrobotar akt ua li se ra r givetvis ytter li gare en sådan
t ); 111 a n sm~il tnin g med en hetlig ledning av uppbyggnad. utbildning
s:h operativ verksamhet. Man kan knappast tänk a sig skilda operaojva ledningsorgan för j aktflyg och !u ftför svarsrobotar å ena siclan
tamt lu ftv~irn och luftvärnsrobotar å el en andra.
5
Det synes ä ven i el etta exempel logiskt, att el en som skall svara
för det aktiva luftförsvarets utbyggnad måste kunna välj a bland
alla ti ll gängliga hj älpmede l utan hänsyn t ill konkurrenssynpunkt er.
persona l f rån både luftv ä rn och jaktflyg måste få utbildas oc h avancera ti ll sammans inom sin funktion sde l, varm ed bättre förutsättning ar
skapas för en ba lanserad utveckling.
Motiven frå n invasionsförsvarsexe mp let upprepar sig. J ämförelsen
behöver inte ytterli ga re utv ecklas.
En organisationanpassn ing som i dessa exempel sker naturli gtvis
inte bara genom ett st reck på papperet. M ånga problem måste detalj stueleras och detaljlösas - inte minst de personell a . Dessa tillhör
fö rvisso de kiinsli gaste, men också de v ikti gaste vid omorgan isationer. H elt visst kommer så el ana här organisatoriska operationer int e
att ku nn a ske helt utan intressemotsättninga r, även om rena intressesynpunkter g i vetvis ha und erordnad betydelse. En väl genomarbetad personalplan är emell ertid en förut s~ittn ing för a tt syftet sammansmältning i ord ets bästa bemärk else och därm ed balanse rad
utveckling - ska ll nås.

Organisation och ledning i sf1'atcgisk in stans.
Funktionernas och de ope rativa system ens verksamh et måste samordnas. Trådarna löp er samman i strategisk instan s.
i\v en el en strategiska ledningen består av olika ni våer, från den
som närmar sig elen operativa och upp t ill den rik spo litiska. I det
här sammanhanget finns det ingen anledn ing att gå utöver krigstnaktens ledning. '
.. Den st rategiska ledn ingen av krigsmakten åvi la r en gemensam
overbefälhavare. Krigsförbe redelsearbetet bör följakt ligen i motsvarande utsträckning ske i elen gemensamma staben - försvarsstaben .
, A. v krigsförberedelserna tänker man i fred kansk e i första hand
Pa avvägningen. Aktivt och passivt invasionsförsvar måste t ex vägas mot varandra, invasionsförsvar mot lu ftförsvar o s v.
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Seclan en planeringssekt ion ti llkommit i försvarsstaben , h ;~· förutsättningar s kapats för att underlag för en avvägning i sto rt i110111
krigsmakten skall kunn a utarbetas . Vt .lk en mynchg h et ell er In st itu tion, som denna avvägn ing i framtid en bör åvila, komme r väl sJ sn1å_
n ingom el en nu arbetande högstal edningsutredningen att sv ara på
Formell t åvi lar uppgiften i n che f en för försvarsdeparlem en lc t.
I krig motsvaras avvägn ingen av el en förde lning av strids] ra fter
och uppgifte r i stort, som måste ske i strategisk in sta n s.
Uppgiftsförskjutnin gen mot m e ra renodlat st r a tegiska u p l'~ iftcr
för försv arss taben kommer säke rt att påfordra ytterli gare omc,rga ni...,
sa tion e r i denna in stans. Å tskilligt finns fortfarand e att både lä•,"'to-t.
till och dra ifrån, innan man nått en organi sation, som m ot w arar
de n ya uppgifterna .
Sammanfattnings vi s ka n man al ltså .l okalisera .l e dningsuppg i tnna
till en strateg isk, en opera t i v och en taktisk instans.
Ledningso rganisationen s princip tilbmpacl på in vas ion s- och lu ttförsvaret, framgå r av fö ljande skiss.
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Fiktion er

försvarsdebatten
Av ledamoten ROLAND ENGDAHL.

När framtida h isto rieforskare en gång skall s(ika fiirklaringen ti ll
en av de miirk lig<Jstc händelserna i vår försvars hi storia - marinens
rasering uneler de oroli ga 19:)0- och -GO talen - kommer cle s<Jnnolikt a tt stiillas inför samma mystifikat ion . som alltjiim l omger Sveaborgs kapitulation för 1 GO å I· sedan.
Förklarin gen till cleL nu intriiffade ligger helt visst till stor del
på det psy kologiska planet. I ba kgrunden står en ser ie fiktioner, som
skapats kring marinens - särskil t flottans - verkningsmöjligbeter
och betydelse i den tid så lder, på vars tröskel vi nu slår, atom- och
robotålcl e rn .
Den kanske mest ut brcclcb fiktionen är elen om flygets »Övert<~gan
de» av fl ott a ns uppgifte;·. Man söker clock förgäves i offentli ga aktstycken efter svar på frågan: vilka uppg ifte r iir det som Övertas?
.\Ian finn er end ast ett allmänt hållet u t taland e om. »att uppgiften
att bekämpa fienden t ill sjöss i ökande grad ska ll åvila flygstrids krafterna». Ihålighelen i detta påst~\encle h a r i flera sammanhang
påvisats fr ån sjömi li Lirl h ål l. J1är skal l emlast ges en kort sam manfattning av ck sjöförsv<Jrsfu nUione r. som av rent tc!mis!w skä l vare
sig nu eli e r uneler överskt\dlig framtid kan .lösas av andra iin marinens
enheter:
(l ) utlzigg ning· i oss omgivande farvatten av offensiva och clciensiva miner ingar - a v erfarenh elerna f rån Koreakriget att döma ett
av de mest effektiva mullen att avsev;irt försvåra och förclröja en
Invasion öve1· sjön,
(2) f ramförande till stridspla tsen av andra unclervattensv8pen .
t ex torp eder, undcrvattensrobota r m m att e rhålla szinkamlc v er km
lllot und e rv allenskroppen hos »stryktåliga» sjömål,
. (3) precisi onshekzimpn ing uneler mörker och dålig sikt av ett ficnl ltgt invas ion sföretag·. som insättes mecl ett stort antal smä rre farty,~·
· t,
l.;:<1paote
· ·
· se l cl mecl slo t· ammunitiOns
och båt ar - p recJ·Ston
. (4) ja kt på fientliga ubåtar, som anfalle r sjö farten . sätter . iland
I<J Jdstyrkor e ller prick skjuter mhotar in öv er s venskt territorium,
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(5) dold spaning i f iendens farvatten, t c utanför hamn a r . vie]
tonnagesammandragningar m m,
(6) minsvepni ng av för import- och kustsjöfa rt nödväneliga leder
samt
(7) konvojering såväl i krig som vi cl beredskapstillstånd ( n eut ralitets vakt ) .
Till det sagda bör fogas betydelsen av clet kontinuerli ga mo ttryck
mot fi endens operatione1· till sjöss, som endast kan skapas med sjöst ridskrafter.
S kälet ti ll att det ingen stans angiv its, vii/ta av marinens uppgliler
som skall övertas av flyget, kanske i g rund och botlen ä r enkla re
än vad man i all miinhct fö reställ er sig . . .
En annan fik tion i försvarselebatten iir talet om att stridsfartygen
skulle vara så dyra . Man j ämför t c vissa kostnadsuppgifter för en
jagare m ed ett fl ygplans och finner, att medan ett modernt flygp lan
idag kosta r 2- 3 milj kronor kostar en jagare 100 milj .
Intet kan emellert id vara mer vil seledanek än kostnadsjämfÖ r l'lscr
av det ta slag. Jiimför elscn haltar, inte endast därför att man hiirv icl
bortsett från enhetern as olik a livslängel och att i fartygspris el inr ~i knats iiven kostnaderna för bl a ammunition. E n rättvisand e d~ o
nom isk jämförelse kan a ldri g erhå ll as, om man inte räk nar mccl alla
kostnaderna. En exakt beriikning av dessa kostnaders fö rdelning på
den enskil da enheten ~ix naturligtv is svå r att utföra. Någorlund;1
j:imförbara viirden kan emell erti d nås genom att r ecl ov isa det ul lly lc.
som man av en försvarsgren (vapengren ) erhåller i förhå ll an de till
den ekonomiska insatsen. Fråga n g:il ler sålunda u tbytet i st?-ida!l dc
enh eter av dc nära 1,2 mi lj arder, som :i r flygets and el i försvarshudgeten j ämfört med flottans ca 300 mil j kronor? Inom elen för f lyg·ct
ang ivna ram en to rde det vara möj li gt att hålla en f lygstyrka av
sto rleksordni ngen GOO moderna stridsflygplan . Detta innebär - med
a ll a kostnade r inbe räknade el v s oms;illning av f lygmateriel en , anskaffning av vapen, flygfält, h angarer, materielens underhåll , ()vningar, löner m m - en medelkostnad av ca 2 milj k ronor p ct år
för att hå ll a ett flygplan i verksamh et.
Av marinen s nuvarande budget kan omkring 300 milj kronor siig:ts
gå till f lottan. som f n omfallar i det närmaste 150 enheter - helikoptra rna inriiknadc. En fortsatt utveckling inom nuvaran de ck<nomi ska ram innebä r fö rvi sso en minskning· av de enski ld a enhct vr 11 <1S
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rl ek, men det hlir i bästa fall möjligt att förhindra att även antalet
t
l .. - a ll a l;:os.
·
·
stO '"ter mmskas.
och L)r::0 cn l1ete. r mneJar
300 m ·t! Joner
. .
J
.
~1~
der inräkn ade - ltkalc des en kostnad av 1 medeltal ca 2 mtlJoner
nar enhet och år. / l it hålla ett stridsfartyg kostar alltså i medeltal
l
f
•
ro
.
pe
. te me?' än att hålla ett stndsflygplan! ~at vara att vtssa artyg ;:osilda
särsk
1:r mer och andra mindre . Detta iir enelast en följd av de
~örutsättningar, som giill er för dc sjö_gåendc enheterna. _Kvar - ~tår
mellerticl att om man ser ti ll de vethhga kostnadcma, uttall er pm~örelsen fartyg - flyg plan helt an norlunda :in en ligt gängse föreställningar.
Med hiinsyn till att priserna ä ven framdeles torde kom ma att
stiga snabbare vad giill er flygmaterielen än för fa rtyg 1 ) finn s det
sannerligen skäl a lt noga pröva det st ridsekonomi ska utbytet av dc
vapensystem , som kan och hör ingå i vårt försvar t ill sjöss. Att märka ~ir att några sådana be r:ikn ingar icke ingick i underlaget för 1958
års försva rsbcslut.
Det riick er sålunda inte med att flyget inom vissa sekti one r och
uneler vissa bet ingelser kan verka mot sjömå L Vida re måste beaktas
att fl ygets upphau ssade mångs idighet - dess mö j lighct att kunna
verka både inom sjöförsvaret och inom anclra försvarsfunktioner har mera formell iin reell täckning, ope rati vt sett. ::vlan få r nämli gen
icke bortse från en an g ripande stormakts möjlighet att mätta vårt
försvarsf lyg och in te ens det snabbaste flygplan kan va1·a på två
ställen samtidigt.
Såsom en fiktion Hir också hetraktas det van liga resonemanget
om fartygens stora så rbarhet. Att fartyg kan siinkas och i ett ev
framtida krig ocks;\ kc mmer att s~inkas vore fe l att förneka. 1\Ien
även andra stridskrafter kommer att slås ut. Flygp lan komm er :1tt
skjutas ned, st ridsvagn a r skjutas sönclcr, soldater stupa. Under andra
världskri get var förlu sterna enorma . U neler t c operationerna i St illa
H:1.vet u ppgick förlus te rna i flygplan t ill !'iO .OOO nedsk jutna enba rt i
samband med sjöstrider. r kriget på elen europeiska kontinenten förstördes 100.000-tals stridsvagnar. Antalet stupade soldater var lotalt
nästa11 dubbelt så stort som h ela Sveriges befolkning.
Trots cldt;_~ v ill man alltj:imt ha flygplan. stridsvagnar, soldater.
får a nses vara • att man i dessa försva rsmedel
hiirt iil
1\nlednitwen
.
o

7)--:-- - -

k Jamför preside nt E is<'nhowcrs uttalande om att d c senaste flygpla n stype rna
Ostar >> lik a mycket som sin egen vikt i g uld >>.
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ser till deras funktioner. deras » försvarsnytta» i111ta11 cle ev shs ut
N:~ r det g~iller fartyg är bget (i Sverige) ett helt annnat. H~ir liist ~r
man sig· ofta först vid del förhållandet alt ett fartyg kan sänkas. :-;a];_
lighctcn borde clock bjuda. atl man ~ivcn när det gäller detta str idsmceld ser till elen verkan det har, niir det är intakt, l c dess het dclse
som frcdslJevarancie faktor, som fördröjande och försvt'tran d · c]c.
ment i en ang ripares v;ig etc . Den omstii.ndighetcn ::~.tt ett fart :: l!un
sänkas inneh:ir icke alt eld iir siinkt. Sjökrigshistorien ~ir no~; Ile vis
hi[rför .
l~tl exempel på det hegr~insadc v~irdct av teoretiska spckub t1' mer
kring fart ygs sårharhet må h;i.r niimnas - elen tyska eskade rn~ !;enom iJI·ytning av Engelsh1 kanalen 19-~3. J\Iitt för n;isan pa hela
engelska flygvapnet några mil utanför kusten passerar ty ska s la~
skcpp, kryssare och j agar c efter at t h ::t lämnat Jhest ( <i~ir el c rll'ssförinnan utsatts för flera tusen f lyganfall) på v~ig t ill baser i \.o rdsjön och Östersjön. En opcr<1tion av detta si::tg skulle <1V gc ln;-t]
Dem het och många andra lu ansetts absolut ogenomförbar. Och .. ncla
kom a ll a fartyg igenom Kanalen så gott som helt osbclcla ;11· ckt
l Jrittisk::t flyget. Dc skaclor, som uppsto d uneler denna Oj)l' Lil ic'n.
åstadkoms huvudsakligen ::tv minor.
Seclan dess har flygets anhllsmedcl förvisso utveckbts hijgst v ii~
sentiigt. J\fcn även fartygens luflförsvarsmeclel har förhiittra tc. !Je
scn<1stc skjutresultaten från elen svens!-:a fl ottan uppvisar ett l';, .r:nt
uppsving för fartygsluftv iirncts trädsäkerhet ~iven mot de ;;·~a J, ~
!Jastc fiygplan. Vicl flyganfall rnccl att<1ckrobotar, som fälls ut; nfi)r
luftv ~irncts porte, beskjutcr man i stitllct sjillva roboten. Inom en
nära framtid kommer fartygens luftförsvar att först:irkas m ed iv~
1·ohotar av olika slag·. Denna elen senaste tidens tekni sk::t ut vccklin;~
innehiir utan tvekan en icke obetydlig förskjutning i halansen Jm·llan
anfall s- och försvarsmedel - till dc sist11iinzndas förnu/u!
Ser man i niista dimension - sårbarheten i baserna vid t c a'll:tll
med atomladdade flyg- och fjiirrvapcn - har våra sjöslriclskr:,itcr
genom tillgång till vidstriickta och ur skydelsynpunkt idealiska sbrgånlsområclen ett v:iscntli gt bätt re utgångsliige än t C fl }i~ el, \ ;!l'S
akillcshii.l ;ir just dess btt lokaliserade startbanor.
Många anclra kiinsliga punkte;· i vårt försvar att Jort1ga.
Fartygens sårharbet skall inte hagateiliseras. Men den sk<1ll ht· lkr

. te överbetonas. Fartygens sty rka och svaghet skall mätas med sam må ttstock som gäll er för fl ygplan , stridsvagnar och sold ater .
111
::-Jär andra argument tryter framför s ofta i försva rsdisku ssionen
tt »f lottan ju fått så många j agare nyli gen», att en minskad ekonoa ·s] - ram »en tid framåt» inte sku lle behöva få så allvarliga återJ111 '
verkningar.
Aterigen en f iktion.
Sant är att f lottan tillförts fy ra nya jagar e de två senast e åren
och att man int e behöv er gå många år tillba ka för att finna sjösättningsdatum fö r ytterl iga re två jaga re. För att emell ertid kunna bedöma, om detta är myc ket ell er litet måst e man betrakta behov et av
sådana fartyg som helh et.
I vår nu varand e flotta ingår två kryssar e och 12 j agar e. O m kryssarna konverteras i jagar e, överensstämm er denna styrka rätt välm ed
195<!: års ö B-fö rslag, som upptog 18 jagare. M ed en li vslängel i linj eilottan av 20 å r erfordras för att vidmakthåll a denna styrka en ersättningsbyggnacl a v i m edeltal något mindre än en j agar e per år ell er
- med en m era ekon omisk planläggnin g - en grupp på fyra jagar e
vart femte år. D e nyssnämnda fyra Östergötl and-jagarna ing ick som
ersättningsbyggnad för kryssaren Gotland och två äldre jagare i en
ursp rungligen sexå rig plan, som strax blev en sjuårsplan , seelan nioårsplan och i nuvarande stund en 10 12-årsplan m ed unelantag för
de enh eter, som unel er ticlen strukits på listan .
Med elen ekon omi ska ram , som nu kan förutses för flottans fartygsbyggen . g ives sannolikt inte utrymm e uneler h ela 1960-talet fö r
ersättningsbyggnad av någon enda jagare. 1970 komm er vi cl~irför att
ha 12 jagare för li te i förhålland e till vad som intill för något år
s:dan ansågs erford erligt. Talet om att flotta n fått så »många» jagare
far därför tas fö r vad det är värt.
Till slut några ord om elen måh~ind a m est öd esdigra f iktionen talet om att vi nu får »ett starkt försvar» .
Ett ofta använt a rgument mot dem , som dragit en lans för marin stridskrafternas betydelse, har varit nödvändi gh eten av att ernå stö rsta
tno jliga totala fö rsva rseffekt. Därmed har el en tredskandes åsikter
~ e~1 handvändning åsatts stiimpeln »försva rsgr enstänkande». Man
.~ 1 anleclnmg f råga sig: Vad är det som ger »största möjliga total a
lorsvarseff ekt» ? Vem bedömer detta och hur ?
Bär är inte avs ikten att betygsätta de utredningar och överv~iganclen ,
111 a

a

295
29-:1:

som för ekommit i samband med 1958 års försvarsb es lut Jk t kan
dock vara v~irt att påpeka det egendomli ga förhå ll and et. att m;t 1 50111
utg·å no·spunkt för alla disku ssioner genomgående haft öH-ut rul ninc._
~
(A cl a m. l~ cr.
· ·
- n·. d v s ett antal fil~tiva försvarsorgan isatiOner
, fö"'rsia
ens
t il Cesa r ~te) alla med i sto r t sett sam ma avvägning mell an förs varskl:aftern a. V ilk a fö r- och nackd ela r fö r olika för svarsfunktion(' rs lö.
sand c eller för det totala fö rsvarets effekt, som den ändrade uz•viiy.
ninycn skull e innebära, kom hä ri genom att undanskym m,as.
Det h ar därför varit och ~i r a ll t jämt angelaget att patala konsekv enserna fö r sjöförsvaret och cl~irmed för vå rt havsomflu tn ;1 lands
totala försvar av marinen s nu in leeida nedrustning.
D en a ll varli gaste följden är, att vårt tidigare ba lanserade i ·n·svar
tenderar att snabbt bli ett lu cidörs var. Detta rimm a r ill a m t d vår
alliansf ri a u trikesp olitik, som v~il måste förut s~itta, att vårt i irsvar
inte kan anpassas till ett intern ationellt fö rsvarssystem, cb1 dc i
alli ansen ingående staterna t~ick e r varandras luckor?
Att snedställningen i balansen mell an olik a fö rsva rsmedel k >mmit
a tt d rabba marinstridskraft ern a stå r äv en i motsatsfö rh å ll ande till
det neutralitetsfö rsvar, som a ktu aliseras dä rest vårt land - s.t som
a ll a hoppas - kan h ållas utan för andra staters krigiska kon fl kter i
vår del av v~irlden. Vå rt geog raf iska läge medfö r . att ncut r; htctsfö rs va rct ~ivcn fra mgent i väsentlig mån komme r att f all a på mannstr id skrafternas lott. Genom att som nu sker, skära ned marim l S anslag med 100- 200 milj per år. komm e r möj lig hcten1a t ill ett ·ffckt ivt neutralitets för sva r att efter ha nd minska s avseva rt.
D en avvägning, som i princip godtogs fö rra å ret, h es lutadco.; m·eld
det ko r t2. kri!:rets skeende som bakgru n d och med p nsg1vand e a \ to:<~
fö rsvarets utl1ållighct. Se dan dess h a r emell ertid mycket h ~i n t fraga
0111 den internationellt gångba ra uppfattningen om ett fr amt1 cl a kngs
nat ur. Vätebomb skriget framstå r inte bngre som det en da al t,· rnatlvet - in te ens clet mest san nolika. i\.vcn ihåga om anv~\ n clnin ;... t: n av
·a het.
·
..
oJSI'l,J J,.,_
t-...
s k taktiska atomvapen utta lar man s1·g mecl en v1ss
Denn a omsv än gning från tidi ga re åskåd ning har utom lanel s n ·dtort
'
krigets st n·dsmecl c.l T 'IC11·ga ·e !)la-.
en ökad värdering av det utdragna
111
ner på extrema försvarso rganisati oner h ar övergivits. Man ·~·år .
. uttryc 1~ 1. o.. 1.;a c1e J/I i 1/'iflO
. ,
för ett balan serat försvar, v .d k et bl a tar s1g
rustnin gar . för att snarast ta ige n eft erkri gsårens fö rsummelse _i t ra:
~-a om krigsfartygsbygge . Det h a r el e facto a ldri g tid igare i l redS

. funnits ett så sto rt antal örlogs fa rtyg under byggnad världen run t
tid nu - icke m inst för operationer i beg rän sade fa rvatten . Av
50111
fa rtyg är ett betyda nde antal just av de typer, som vi i Sveri ge
..
dessa
]jaen avbesta ll t.
nYI "kampen för ett sv~.nskt atomvap: 1: f ramhå ll es. som hu vu?a rgu nt dettas betyd else to t- ett sta rkt t o rsvar. Det a r obestnclhgt att
111
~aången till atom laddningar sku lle innebära en väsentligt ökad slagl"
11"
.
kraft hos da" rmed utrustacl e v~pen oc l1 vapen.)arare.
Något beslu t t atomvapenf ragan har dock an nu mte fatta ts, v tlket
. ebär att atom laddningar inte kan börja införas i vår t fö r svar fö rrän
J)111
tidigast i slu tet på 1960-talet.
Dessutom måste hänsyn tas till fö ljande fakto rer :
(l ) Ett ev internationellt atomvapenfö rbud omö jliggö r för oss att
förse vårt fö rsva r med atomvapen.
(2) Den bland storma kterna tydligt mä rkba ra tendensen att ru sta
även för krig utan atomvapen medför ökad ri sk för lokala krig - ev
tttan atomvapen. Så har ju skett hittill s i den långa raden »småkrig» ,
som förts under 1950-talet: Korea , Indokin a, S uez, Fo rmosasundet
etc. Om en fiend e a ngripe r oss utan a tt sätta in atomvapen, kan inte
vi rimligtv is va ra elen nation , som kastar den första stenen!
Vi ställs alltså in för pr oblemet att hunna försvara oss både m ed
och u ta n atom va pen. Fö rsvarets avvägning kan därför inte göras beroende av, om v i ha r atomvapen ell er icke. Med den nedrustning av
den svenska ma rinen som nu inletts , kom mer lucka n i vårt försvar
till sjöss att fö r va rj e år v idgas . Ingen ked ja ä r starkare än sin svagaste länk. A llt ta l om ett starkt förs va r - utan att även sjö försvaret har en ri mlig styrka - itr därför ingenting a nnat än en f iktion.
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En jagar office rs grund syn
::.J å g ra clubbelr iktade reflexio ner
Av löjtnant N. SALA N DER.

I marsnum ret av denna tidskrif t förekom dels kommen dörka ptenen
Cels ings »En jagarch efs syn på jagarvap nct» (s 183). dels ka ptenen
Rheborg s bidrag med sj u marina punkter ti ll »Gemen sam grun<].
syn» (s 200 ). Båda inbggcn ä r av sto rt intresse i en tid . da vår
f lottas framtid a u tseende är högaktu ellt och CM :s anno nserad , materielpla ner kan förmoda s befinna sig i framskr idet vardan ek De
båda författa rna föret rädde i viss mån olik a ståndpu nkt er i l>et1
söl~a
atl
intresse
av
vara
clelsefull a frågor, och måhänd a kan det
dra några jämföre lser dem emellan sett med en »3 :e-stånd punklar es».
i detta fall en yng r e jagaroff icers ögon. (Med rubriken öv er delta
inlägg förs tås så ledes inte någon berättel se om en mardröm slik nande
upp leve lse med ett plötsligt siktat g rund framför den framru ~a ncle
jagaren !) .
Celsin gs a rtikel å ena siclan är en intressa nt historisk öv n sikt
av jagaren s utveckling och har dessutom fått formen av en hylln ing
ti ll och en pläderin g för jagarva pnet mot hakgrun d av denn a utveckling. Artikeln mynnar i en otvetydi g deklarat ion av förfat h rens
tro på j agarvap nets fortsatta värde och betydels e därav även i vår
framtid a f lotta. Ingen vi ll säkerlig en ifrågasä tta. a tt Celsing talar
bl a av mångår ig värdefu ll erfarenh et av tjiinst på såv~il älcln som
modern a jagare och m ed en ärlig indignat ion över dc farli ga tene
de nser han tycker sig spåra genom att Övergå till en hårt ba sheroend
vackertv äder- och sommar f lotta av värdelö sa sm åbåta r?
Rheborg s »punkte r» utgör å andra siclan en kort men v~l\görande
klar och pregnan t form uler in g av några marina teser av m odellår
1959 men med en kl ar inriktni ng mot f r amt iden. U nd crvatten sJ..: rigföringen s ökade betydels e, flygtryc ket och hotet om »massfö rstiirelsevapen» har därvid bl a gett en viss modern f räschör åt de i ii vrigt
»eviga » marin a sanning arna. Robotva pnen har ä ven berörts ltJ..:sonJ
behovet av rörlighe t i ett modern t krig. Rheborg anför också. att
»elen snabba militärt ekniska utv eck lingen möj liggö r och delvis t ving·

far ri!l en anpassn ing och form förändr ing a v dc marina stridskr a
med
kan
t
slagkraf
ig
tillräckl
med
terna» , l~ l a därför :>att ny a vapen
»ger
enhotet
kärnvap
att
därför
fÖras pa m ~nclrc J~rtyg · · .» och
sbättre motstan d skraJ t och seghet hos ett större anta l mindre strid
rre».
stö
fåtal
ett
för
än
enheter
Bär före ligger alltså två ganska sk ilda synpunk ter. l\ l eclan Celsin()'
drar en lans för »en viss.. minimis torlck» (läs : bygg j agare !) formu~
\erar Rh eb org motiv<.:t to r en » formföränclrin,g·» mot mine\ re enhet;r.. i s~onc an_tal. hl a för U11clerv~ttenskrig ( läs: bygg ubåtar och
sma ovel vattenst artyg 1 l. l lur anskvar t vore det int e att salomon iskt
kun na komprom issa med: llygg både- och, giirna i stort antal av
alla _sorter! Men. den kalla verkligh eten g rinar j u obönhör ligt emot
oss 1 form av r~ksstatens snustor ra: »il! ari 11 c 11 : Farf)•gsbygg 1wder
m m for b~dgctaret ... ett reservat ionsans lag av ... kronor» . Med
andra ord lonar det s i~· föga att speku lera kring önskvär da fartygsslag ocl~ ant~l t~tan stand iga, reali st iska sidoblic kar på vad som är
ekonomu h t n111hgt och möjligt. Penning en måste tyvärr öva ett mycket s~ort - ofta t _o m avgoran dc - inflytan de ~iven på vår cliskus.
]-o st·at .. - ·
b·pcr Celsit1o·
t> ' 11 c et dl VlSSelSiOI1 1 nuet krmg iramttcl a fart)·o·s
b
·»
natione
små
faktorns betydels e »för
elen
t , m en
\igen
. .. . iska
l ekonom
..
\amnar c en 1 o v n gt f r an k t åt siclan i r esonema n o·et.
främst Celsings arti. Några reflexion er må göras i ans lutnin g
uppfattn ingen» uppliga
keol. _Han konstate rar bl a att den »egendo m
med nuvaran de utde
tt
a
statt, _att Jagarna skall »slopas» därför
avses vzil främst
Härvid
er.
rustnmg _ej_ kan bemiistr a alla situation
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a
övervak
t
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i ett fåtal enheter, varvid intet eller obetydligt utrymme kan avses
för annan nybyggnadsverksamhet På längre sikt måste detta inne.
bära en förskjutning mot en flotta av v isserligen kanske - enhet för
enhet sett - effektivare men färre och exklusivare fartyg a v iagarklass på bekostnad av övriga vapenbärare . En dylik förskjutn in g· ll1åste medföra vådliga fö lj der för segheten i systemet och ter sig ~ t rids
ekonomiskt högst tvivelaktig.
2:o
För att verkligen, konsekvent nyttiggöra de tekni~ka möjligheterna
till effektivt försvar främst mot lu ftburna vapen kommer ev en tuella
framtida jagare antingen att behöva byggas större än dagens fartyg
för att samma procentuella del av deplacementet skall räcka ti ll för
självskydel ( lu ftförsvar) eller måste en större viktprocent (kostnad)
än i dag avses för denna i och för sig »onyttiga last». I en a fallet
får vi så luncla i jämförelse med dagens j agar e stö rre, sannolikt färre,
och dyra re fartyg utan relativt sett förbättrad motståndskraft, i det
andra fa llet får vi lika stora, få, dyra men relativt sett offenstvsvagare fartyg. Ett svårt val! Ja - intetdera alternativet är tilltalande
ell er önskvärt. N å got tredje alternativ, el v s alternat iv till p gare
som vapenbärare överhuvudtaget i framtiden (1970-talet), måste således sökas .
Celsings betoning av offensivens betydelse är inte att missta sig
på - och ingen vill argumentera emot på elen punkten. Men 1fl:åga
om de angivna anfallsmålen för våra sjögående stridsenheter staller
man sig något skeptisk. C. varnar för att enbart inrikta sig på bekämpning av »flyg, ubåtar och invasions- (h andels )tonnage» ( i nyss~
nämnd ordning) med risk att fiendens Övervattensstrid skra tter. 1
Östersjön lämnas obeaktade. Följ ande funderingar må knytas ttll
detta.
I fråga om bekämpning av flyg (läs: försvar mot lu ftburna vapen)
går väl de modernaste tankarna, bl a representerade av Rlwbor~s
punkter, närmast mot att våra framtida stridsenheter i stället f~r
att bekämpa fiendens flyg bör utformas för att så långt som 111°1'
ligt undandra sig hans flyg ( d~irför lämpligt satsa på ubåta r sanJt
smärre fartyg, som snabbt och lätt kan omgrupperas och maskeras)
och/ eller göra hans luftburna vapen överkvalificerade och cliinned
ur motståndarens synpunkt stridsekonomiskt olämpliga? C :s fo rmu-
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ring att »f lyget skall ottensivt kunna bekämpas» av fartyg och
]ef]ottan ka n i egenskap av rörliga lu ftvärnsbatterier aktivt utnyttja
\ tnämnd a metod» (el v s luftvärnsbekämpning av flyg med artil~~ri och/ell er robotar ) är i detta sammanhang intressant och skull e
väl delvis ge en ny syn på det totala luftförsvarets problem i vårt
]and!
De primära målen för våra taktiska offensiva vapenbärare i invasionsförsvaret ~ enligt Rheborg »i luften, på och under ytan» är väl motståndarens invasions- och transportfartyg ( läs: bärarna
av fientlig trupp och materiel på väg att föra kriget in i vårt land ) ?
I importförsvaret, sjöfartsskyddet och neutralitetsförsvaret är våra
vapenbärares primärmål dessutom fiendens ubåtar. Hans övervattensstridskrafter torde i regel inte i och för sig utgöra primära mål
0111 något av de Övriga slagen av mål samt id igt ~ir gripbart. Därmed
givetvis ej sagt att även hans stridsfartyg av all a slag inte i vissa
fall måste och v id var j e gynnsamt till fälle bör bekämpas!
Celsings syn på lösningen av de offens iva uppgifterna i sjöförsvaret andas inte rikti gt samma förtro end e för ubåtarnas, torpedbåtarnas och de lu ftburna stridsmedlens offensiva lämplighet som Rheborgs »allsidiga och på djupet uppbyggda försvarssytem, byggt på
sam- och växelverkan ... » Kanske skillnaden till sist bara består i
från vilken tid r espektiv e artikelförfattare utgår i sin tankegång
och vi lken tid han sedan applicerar elen på? Men nog förefaller de
»sju punkterna» att ge en antydan om elen mest tilltalande väg-en ut
ur vårt ovan antydda » jagardilemma» i framtiden.
Slutligen må det också tillåtas en yngre jagarofficer - visserligen
endast med en bråkdel av Celsings erfarenhet från jagartjänsten
trots flerf aleliga jagarkommen deringar men ändå med samma stolthet
Över och tillit till dagens svenska jagarvapen - att konstatera
att detta vapen just nu väl har en styrka a vsevärt överstigande
vad det någonsin haft och
att detta vapen mänskligt att döma kommer att bestå och moderniseras under avsevärd tid framåt utan att slopas (utom av ålderssJ-;a.. l en gång) samt
_att våra jagare fram till 1970-talet är och kan förbli väl lämpade
f~r sina viktiga uppgifter och därmed lwmm er att utgöra en nödvänd1g och väsentlig del av vår flotta.
Den yngre j a.garofficeren må dock samtidigt tillåtas deklarera sin
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a v jagare i dagens ekonom iska situation inte synes allclelc,; lldt
försvars li ga - kanske kn appast ens om elen »gamle Adam » sk ulle
1-åka få en död i sti llh et och mari nen så småningom till erkim ;ts rr·sm·ser, som riittvisare sva rar mot dc Rhcbo rgska »ev iga» pun kk 1:_
na ... Men det är en annan historia!
{..

Galärtransporten och striderna på

Idefjord å r 1718
A v kapten PER BOLLE .

sedan Sverige und er hårda str ider förlorat Finland och de balti ska
och tyska besi ttninga rna, sökte Karl X fL ersättning för dessa förlu ster
venom att viinda blickarna mot Norge. Medan unel e rhandlingar m ed
fienden all tjämt pågick, samlade konungen år 1717 Sveriges krafter
för det kommande fä lttåget. Samticliga anfall skull e insättas mot
::.Jorge, dels över Jiimtl ancl mot Tronclhj em, dels f rå n Värmland och
Bohuslän.
För att det södra anfa ll et skulle lyckas, måste el en norska Listningen
Fredrikssten vid Frecl rikshalcl intagas. I St römstad koncentrerade
~wnun gen sina styrkor och Eit utbygga staelen till en hu vudd epå för
armen med starka befästningar m ot såväl land- som sjös idan.
Ett anfall mot St römstad av el en danska N ords j öeskaclern el en 8
juli 1717 unel er be b l a v Torclenskjo lcl hade med framgång avvärjts .
Likalecles hade en dansk a ttack mot Göteborg mi ss lyckats. Danskarna
var eme ll ertid fortfarande Öv erl ägsna till sjöss, varför de viktiga
svenska kusttransporterna enelast med svå righet kunde föra s fram
ti ll Strömstad.
I börj an av år 1718 hade dock ammunition, klä der, proviant m m
i tillräckli g m~ingcl kunnat föras upp till Ström stad sjö leeles från
Göteborg. D et var nödvändigt att »så nära gränsen som möj ligt anlägga och befästa magasiner med därtill hörande kvarnar, bakugnar,
m m» . Det stora fältSJ. uksttwor
insbrännerier ' ölbryo·aerier
brännv
b
'
.
bb
o
taget kun de bö rj a.
Som tidigare .nämnts ingick i anfall sp lanen erövring av fästningen
Freclrikssten. För elen kommande belägringen krävdes tungt belägn ngsartill eri , vilket enelast med svårighet kund e föras fram landvägen.
_Fredriksstens Listning låg i innersta delen av S vinesuncl vid IdefJor elen på en mäktig höfcl syd FredrikshalcL För en framgångsrik
belägring måste a ll til lförsel från sjösiclan avskä ras. Infarten genom
~~inesunc\ hade stängts effekt~vt fdu: såvä l svensk som dan_sk si:la.
enskarna hade genom fas tnmgen S undsborg och genom sa nkmnf;
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Bild 2
Amiral O. Strömstierna, som redan 1712 er hilllit officiellt vitsord för sitt >>berömliga nit och vä lförhtlllande ifrtlga om Göteborgs skärgtlrds defension• och
som en »Tordenskjolds ·värdige motsttlndare oa ktat 11nderlägsna stridskrafter».

Bild 1
Transportvägen.

a v två från fienden tagna fartyg stängt in loppet. Danskarna å sin
sida behärskade sundet m ed en skans' vid Sponviken.
Innanför blockeringen av Sv in esuncl had e danskarna ett min (!J·e aw
tal fartyg, v ilka hindrade svenskarna att utnyttja sjövägen öv er Ide-

fjord till Freclriks halcl. Danskarna förstärkte dessutom sin eskader
genom att över en m indre landväg överföra ytter li gare fartyg , till
fjo rden. För transport av det tu nga arti ll eriet had e Ka rl XII beordrat, att ett antal sto ra pråmar, avseelda för 15 par åro r, sku ll e byggas.
Överförandet av artiller iet på dessa p råmar kund e dock icke ske
förrän I def jorden rensats från den danska es kadern. Ej he11er kunde effektiv blockering av Fredriksstens fästn ing genomföras , om den
danska eskadern fortfarande var intakt och kund e försörja fästn ingen från s jösidan.
Företaget syntes därför fåfängt om icke en svensk eskader kund e
ta upp kampen med den danska på Idefjord en. Det var då som
R~rl XII beslöt sig för att överföra en svensk eskader landvägen
fran Strömstad till Idef jorden, en sträcka på närmare två mil. Eskad_ern skull e vara stor nog att kunn a slå den dan ska och blockera
fastningen från sjösidan .
B uruvida Karl XII person ligen framkom med denna storslagna
plan är icke klart. Iden var dock inte ny. Vissa uppgifter hävda att
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Bild 3
Förslagsri tning till en hal v galär - ibland kallad dubbelslup - 1713 av C harles
Sheldon. Halvgalären är 45 fot lång (= 15 m ), JO fot bred ( = 3,3 m ), k unde
föra 2 12-pundiga kanoner samt 6 nickhakar och ros med 15 par åror, 2 man
v id var je åra. (An m. Ritningen v isa r; 2 fc:rslag till tackling ).

vår store fysiker Christopher Polh em uppgjort p lanen. I varje fall
hitr~tdde Polh em v id dess genomförand e. Emanuel Swedenborg hade
också givit an visningar. Transporten ledeles av gen eralkvartermästaren B. von Dahlheim och amiral en O. Strömsti erna .
Enligt U nger Svenska Flottans Historia IT framskaffad es över
S trömsvattnet med flera insj öar 1718 helgalären L uren, 2 halvgah rer
samt några s k dubbla slupar.
I skepps li stan i »Gamla Varvet vid Göteborg 1660- 1825» upptagna fartyg ståt- anteckningen »släpades över land från Ströll1stacl
till Idef jorelen 1718» beträffande följand e:
Brigantinerna (halvgalärerna ) Lure-n, Castor och Pollu:c samt skärbåtarna Abborren och Tors!?er1.
Följande dimensioner, bestyckning, besättning uppges:

Bild 4
Modell av förslag till galär med 28 par åror och 3 kanoner. Modellen uppvisades
för konung Karl Xll 1716 (Observera roder även i förs täven) .

Luren L = l9.3 m B=4,45 m D = l,J 9 m 15 par å ror.
B e s t r c k n i n g 1721: 2 st 12-puncliga kanoner, 4 st 8-pun diga , 8 st 3-puncliga och 8 st 2-puncliga nickhakar.
B e s i( t t n i n g 2.9 .17] 8 : 14G man ( 40 båtsmän, ] 00 soldater ) .
Cast or och P ollux L=l5 ,7 4 m. B= 3,27 m lO par åror.
B e s t y c k n i n g 171-+: l st 6-punclig kanon, 4 st 2-punc\ iga
nickhakar.
B e s ä t t n i n g 2.9.1718 67 man (24 båtsmän. 40 so ldater ) .
Abb orre}! och Torshe11.
B e s t y c k n i n g 1710: 2 st 2-puncliga kanon er. 2 st 2-puncliga nickhakar.
B e s ä t t n i n g 2.9.1718 63 man (20 båtsmän, 40 so ldater) ,
Luren var a lltså större än Castor och Pollux, v ilket föran lett lJnger
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att kalla elen för h el-ga lä r , elit el en nog ej bord e ha räkna ts. F ör el
sa fem fartyg får man alltså en sammanlagd b esättning av 40:) 111 es,
11
Sammanlagt överföreles uneler juli och augusti månader ti ll r~ ·
fjord 3 bri~antiner, 3 skärbåtar: l clubbelslup, 4 enkelslupar uc]~e~
espmg . Besattnmgsstyrkan uppg1ck totalt tlll 665 soldater och 111 a-t
ro ser.
Den väg, som galärern a drogs fram utefter ' kantas än i- lh'" öo av
.
· · mmnesmärken och folksägner vittna om elen säregna och clåclk ra ft io·a
bed riften . På en ka rta från gränsregleringen år 17 51 står skrivl't vir]
en vik av Ström svattnet: »Här if rån har salig Konung Carl elen XII
låtit draga Galerer igenom S trömsvattnet 3/4 mihl till B lomsholm
och sedan öfwer land till S iön Färingen och igenom samma Si ii sam;
vidare öfw er land til Iclefioh len vid Freclrickshall».
Följande summ a risk a beskrivning ger en uppfattning om g a lärv~gen , dess utnyttjand e av myrar, s jöar, trånga passage r m ellan lJergsvaggar m m .
F rån Saltsjön i Ström sta els hamn drogs Jartygen genom staden
(K arlsgatan ) 400 m till Ström svattnet, där fartygen roddes -t km.
Fa rt ygen drogs sedan över slätt 2300 m efter två alternativ a vägar
ti ll sjön Färingen. Slätten har en svag stigning och terrängen iir på
vissa ställen sumpig, varför passagen säkerligen varit besvärli g . Över
sjön Färingen rodd es fa rtygen c :a 4 km. I-Lir delar sig transporten
så, att de mindre fartygen drogs genom ett 400 m långt p ass n ed till
Prästvattnet ( P r estt j ärn ), medan brigantinerna på grund av sin bredd
fick ta en omväg mot sjön Lången. Denna väg var c :a 3 km lång.
Efter omkring l km rodel Över Lången drogs fa rtygen åter ur vattnet
och upp för en brant strand (stigning ungefär l: 5 m ) för att nå jämnare mark med de i tra kten ryktbara »galejmyrarna» samt to rpet
»Gallejere». Om transporten öve r dessa myrar berätta s, att under {ar·
tygen bäddades: »med granris, Timber-Stockar och Ekeplankor samt
Rullar när 2 A lnar högt». Ännu i slutet av 1800- talet funnas dessa
bäddar kvar, markerande elen väg, som fartygen släpades f ram av
sold ater och matroser, uppmuntrade av konungens närvaro . Denna
vägsträcka var c :a l km och slutade i Ä lgs j ön. Efter rodd över denna
sjö måste fartygen åter upp öv er en brant och genom en smal passage Över nya myr- och ängsmarker . V id Ä lgsjöns norra strand hade
Karl XJI sitt läger, varför platsen benämnes »lejere>> och här vilade
karolin erna ut innan sista etappen av galä rvägen togs ned mot H ätles-

örk vid Idefjorclen, en etapp på ytterligare 2 km. Vid Hällesmörk

;~nnes fortfarand e lämningar kv ar från två batterier, vilka kall ad es

1

»J(arl XII skansar». U nder en stn d på fjorden lär enligt berättelse r
några förlupna kulor ha dansat n ed bland faten , när kung Karl intog sin enkl a måltid, varvid konungen med ett »smålöje» yttra t : »J ag
tror att norsk erne bestå oss blåbär ti ll maten » . Den c :a två mil långa
transporten var genomförd, varav ungefär 9 km land och 11 km
vatten.
Följand e histo ria är belysande:
»Befäl et över manskapet förel es ofta av amiral St römstierna. E n
dag var konungen närvarande. Arbetet gick emeilertid trögt, och då
konungen yttrade sin fö rundran häröver uppgav Strömstierna såsom
orsak, att han icke i H ans Majestäts närvaro kunde kommendera på
ren svenska. Karl X II förstod meningen och avlägsnade sig småleen de, varpå Ström st ierna på sitt vanliga sätt späckade sina kommandoord med mustiga sjömanseder. Detta var ett språk som fo lk begrep
och det hade den lyckliga påföljden, att den ena galären efter elen
andra und er båtsmännens sång och hurra rop halades över bergsbranterna. »
Transporttiden varierade med fartygen s storlek från c :a 14 dagar
till 2 månader. De större fartygen baxades Över myra r, stock och sten
omkring 150 m p er dygn och de mindre 600 m. Således hade redan
brigantinerna Castor , P ollux, en dubbelslup och fyra enkelslupar nått
Ide fjorclen, innan brigantinen L uren kommit upp ur vattnet vid Ström stad, »enär de stö rsta kroka rna och en lina brustit. På grund av sin
tyngd knäckte fa rtyget de stockar och rulla r , som lades under detsamma, ehuru såväl bestyckning som inredning borttagits». V id transporten använd es såväl matroser som so ldate r . Det krävande a rbetet
skapade tydligen törstiga strupar, vilket fram går av fö ljande anteckning: Den 12 aug 1718 utdelades till 172 man, »som arbetat med o-aleijan Lurens fortskaffande» 11,6 kannor brännvin. (l kanna b 2
stop = 4 halvstop = 8 kva rt er = 32 jung frur = 2,617 liter. ) Av
källorna att döma har h ästar eller andra dragdjur icke använts vid
transporten .
Den första st riden på Idefjorden ägde rum omedelbart efter det
att de första svenska far tygen sjösatts. Trots dåliu beredskap under
~ ..
b
' Josättningsskedet kunde svenska rna slå tillbaka detta fö rsta anfall
Understödda av batterierna, »Ka rl XII skansar» som grupperats fö1:
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Bild 5
St riden på Idefjorden den 3 novembe r 1718. Som framgår av bilden, har farty gen
icke riggats efter transporten över land .

fa rtygens försvar. Karl X II beordrade nämligen fartygen till motanfa ll trots den dåliga utbildningen. Föl j ande skildring belyser b get:
»Kaptenen undervi sade dem nu i största hast, att höger sida ka llades »styrbord» och v~inste r »babord», befallde att all a åror utom två
sku ll e Liggas in och såväl sold a ter som roddare bruka gevärc:•. att
sold aterna v id relingarna sku ll e sitta och de i midt en stå på tofi erna
uneler eldgifningen. Sedan detta var orclnadt, befallde han , att brigantinen sku ll e ro in i en öppning m ellan de fientliga gabrerna , hvilka då icke kund e sk j u ta utan att träffa hvarandra.»
V idare hete1· det i skildringen:
»lVIan måste nu begagna kanonerna , hvarwi d den olycka intriifiacle,
att ett skott från en af babords kanoner gick i wår egen Galkgia»·

s venskarnao rodde chrefter tillbal~.a där »dc f unn o konungen lugnt
{vande p a strand en» . T denna torsta clrabbn mg »hade svenskarna
so
..
o
.
ir ra doda oc 11 t1o saracle samt dan skarna en soldat och en matros
·0.. riade samt en solda t och en mat ros så rad c».
(1
'·
I en annan drabbning skildras, huru konungen mitt uneler striden
J;o!11 roend e i sin slup och steg· ombord, befall de attack och for själv
i land för att på skynda Övriga fartyg. »När elen svensk a flottilj en var
stridsberedd, rodde konungen åter ut ti ll Luren och efterfrågade först ,
hvilka för luster man lidit , och då det svarades blott en d6cl och några
sårade, befalld e Karl, att man sk u ll c a vaneera mot fienden>>.
När uppmars chen mot N or ge var k la r . g ick Karl X f l 6ver g rän sen
iP mot Idslätten samtidigt som andra anfall skilar stötl.e in hån Värmland och Jämtland. Konu nge n åt e rv~i ncl e dock för att personligen
deltaga i elen avgörande striden m ell an elen danska och sv enska esk ade rn, vilket belyser elen v ikt, som konungen lade på nödvändigh eten
att avstän ga Fredriksstens fästning från sjösidan . Den 3 november
1718 kom så ledes bef allning till elen svenska befä lh avaren, Oiver stlöjtnant Stockmann, att »a lla skulle stiga ombord för att upp söka
fienden». Omkring kl 8 styrde hela elen svenska flottilj en, för stärkt
med pråmarna, mot fienden, som mötte i sundet, cbr håda flotti lj erna
rangerade sig på lin j e (18 st6rre och mindre fartyg på var j e sida ) .
Svenskarna började kanonaelen med »en k edj e-S alva, som gick fyra
omgångar ham och tillbaka, ifrån el en eria fl ygeln till den andra och
fienden svarade på samma sätt» . Sedan kanonaden forsatt ungefär
en timm e, kom konungen m ellan kl 9 och 1O roende i sin slup och
steg ombord. Karl befalld e nu , att grenadjärmarschen skulle slås såsom tecken till framryckning och äntring. Från denna tidunkt äluppgifterna om striderna s fortgång olika. Danska billor h ävda, att
svenskarna drog sig tillhaka efter ytterligare två timmars strid , m edan
svenska källor påstå att »de danske knappt afbidcle första salvan
förrän deras högra fl ygel drog sig tillbaka».

.På grund av krigets utveckling på lanelsidan fann den danske befalha va1·en sig
· · tvungen
·
·
· l or d er gavs, att el en danska
att retirera,
varv1c
eskad ern skull e borras i sank . Idefjord blev härigenom fri och
kunde
·
f or
.. svens l..:a transporter av tung materiel
..
u t an n· s l( utnytt]ClS
l
l
_
..
1
o
!or d"'t
~ .;:ommanc e i a ttaget mot N orge, som dock avbröts på grund
av konun gens död icke fu llt en månad senare.
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paasikivi och förhandlingarna

Moskva

nösten 1939
Av löjtnant LE NNA RT FORSMAN .

En av efterkrigstidens tyvärr alltför vanliga finska regeringskriser
har slutligen (13/ 1 -59) fått sin lösning efter rekordlånga förhandlingar. R egeringen Sukselainen efterträder regeringen Fagerholm.
Den nya regeringen är inte stark, den stöder sig endast på 48 av riks dagens 200 mandat. Orsako-na till ministärens fall är givetvis flera.
Det socialdemokratiska partiets splittring har bl a bidragit till at t
komplicera den politiska bilelen i Finland och därigenom försvårat
regeringsbildningen. H uvuclorsakerna till regeringskrisen har dock i
första hand ansetts ligga på det utrikespolitiska planet. Det tidigare
anmärkningsvärt goda förhållandet till Sovjetunionen har uneler senare delen av 1958 unelergått en märkbar försämring . I fortsättn in gen
är det icke avsikten att söka analysera orsakerna till denna tOl·samring, utan istillet ta fasta på ett a v de föregivna skälen och anknyta
detta till en bestämd finsk politiker - Joho Kusti Paasikivi.
I sovj etisk press och av uttalanelen från ledande sovjetpolitiker
har det uneler förleelen höst framgått, att man icke varit nöj el med
den Fagerho lmska ministärens sammansiittning. Vad man anmärker
på är icke att elen f inska rikselagens största parti - det folkdemokratiska - varit orepresenterat i regeringen seelan Leino, Pekkala.
Kilpi och I-Io-tta Kuusinen utträdde ur minist~iren 1948 utan snarare
\let faktum att finska högerpartiet nu för första gången efter kriget
fått deltaga i regeringsbilclanclet.
Detta anses på sovjetiskt håll strida mot elen så kaUacle Paasikivilinjen i fin sk politik, vars ledande ta nke har varit att i första har1d
eftersträv a och upprätthålla ett gott förhållande till Sov jetunionen.
Det råeler in gen tvekan om att denna politik numer omfattas av
folkets öv erväldigand e flertal. Detta tar sig bl a det uttrycket, att
dagens finska politiker tävlar om att kunna kallas för elen främst e
f~respråkaren för elen numer popu lära och accepte rade politik, som
bar den förra presidentens namn.
_Det är in te ovan ligt att sta tsm~in och politiker i sina memoarer
forsöker fram häva en bärande linj e och en konsekv ens i s in politik,
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som en Lisare och kri t iker inte a lltid har lika lä tt att spåra. Det ;j1.
emellertid få av vår tids politiker hos vilka det ~ir så lä tt att konsta
te ra konsekvensen som just h os J K Paasikivi. Frågan om h u r et
gott förhållande skall kunn a ska pas t ill grannen i öster h ar vari t de1:
väsent ligaste f rågan för honom. uneler h ela han s liv stid.
Under ticlen fö re det första viiridskriget tillhörde Paasi kiv i clet
gammalfinska partiet, i vilk et han spelade en framträdanek r o]]
Detta parti intog uneler cle konstitutionell a str id erna med lhs slanc]
en hållnin g som av motståndarna ofta bet ecknades som unclfal landt.
Det bör dock f ramhållas, att Paas iki vi icke till hörd e unclfall cn hus.
männen. }-Ian verkade redan då för en för siktig linje. Han ville iör.
söka ta vara på varje möjlig het att nå ett drägli gt förhåll and e till
ryssarna . Som utmärkande fö r hans po litik kan kanske ett av hans
uttalanelen från denna t id få stå: »Svärdet är ett dåligt m edel iör
att göra upp våra mellanhavanden med Ryssland. Vi bö r 1shillet
sträva efter att på unelerhandlingens och öv eren skommelseus v~ig
nå ett avgörande».
I dag sluter finska fo lket upp bakom hans politik, n1.en un cln den
allvarligaste kris, som drabbat det självsLimliga Finl and - vinterh iget - förfäktade han envist samma linj e, som då gick stick i stäY
med elen som föreles av landets rege ring och som då tvivelsutan om·
fattades av fo lkets flertal.
Att Finlanels ef terkri gspolitik är ett log iskt uppföljande a v l'aasi·
kivis politik från år 1939 och tidigare ~ir uppenbart. Det iir numer
l-änt men föga omvittnat hur kritisk Paasikivi var t ill elen cl av aran·
c~e finska reg~ringens sätt' att sköta förhandlingarna med Sovj d 1939.
Det är därför med sto rt intresse man tar clel av hans nyli gen p a svens·
ka utgivna memoarer. lngen kan besitta sl.Örre sakkännedom i clenn<t
fråga än ban, som var elen en de som deltog i samtliga förha ndlingar
i Moskva hösten 1939 och som dessutom deltog i freclsförhan dl lllgar·
na med Sovjet i Dorpat 1920 och i Moskva 19±0 och 19±+.
Att underhandlingarna 193!) är ett känsligt ~imnc ~i.r up pl'nbart
och förståeligt. Debatten kring· dessa har även varit på fall an clt' hten
för att inte säga obefint.lig. Det kan diirför kansk e vara her~itt 1 gat
att stanna inför Paasikivis syn på förhandlingarna. Karakt er isttsiJ
nog så har elen förre presi denten bestämt, att hans synp unkt er först
fick puhliceras efter hans död.
.
l . l . 1 1 till
Den G/ 10 1939 fick Finland mottaga en sov jetrys.;: 111J] l1 1 ;11

att i Moskva förl1and la om »konkreta po li tiska spörsmål». V ilka dessa
var angavs ej r n oten . Att situati on en var a ll varlig för Finland var
däremot upp enbart. ~_Den 23/8 h ade hela elen politiska bilelen i
]<:uropa m e ~l
slag torandrats i ;~mband med el en då in gå ngna tyskryska nonabgl(.
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nas gång iramkom så smånmgom cle ryska kraven. De innl·bar i
sto rt följande:
För att kunna anlägga en ma rinba s i Finska vikens viist ra deJ
önskade Sov jet arrenelera någon bmplig plats på trettio år. Ilang-ö
nämndes ej i detta skede. Finland skulle få motsvarande kompelh at ion
på annat båll. Vid Paasikivis invändningar framhöll Mol ot ()v . att
.Finland bevilj at England en koncess ion i Petsamo på nitti onirJ år
So vjet krävde vidare åter Fiskarhalvön mot kompensation i Öst.
karelen. För att förbätt ra Leningrads försvar krävde man en .~T~\ns.
juste ring på Karelska näset samt dessutom viil e man ta öarn a i öst ra
Finska viken, inklusive Hogland, i besittning. Molotov ställ de för
detta i utsikt ett halvannan gång så stort område i Repol a , varpå
Sta lin omedelbart höjde budet till det dubbla.
Bakom de ryska kraven låg oron för Leningrads säkerhel Den
finska gränsen gick då inte m er än 30 km från denna stora stad
och den nyligen ingångna nonagressionspakten t i11 trots så d gacle
man tydligen icke helt förlita sig på Hitler och hans löften.
Vi el de fo rtsatta förhandlingarna fram höll Molotov bl a: »\'i forelrar inte Porkala, emedan det ligger för nära huvudstaden , men en
bas i liangö är viktig för Finska vikens fö rsvar ... Vår minin1i iorclran ~i r att gränsen på Karelska näset flyttas 70 km från Len ingrad.
Vi ber om 2.700 km 2 och erbjuder er över 5.500 ].;:m 2 ». ·
Var den ryska framställningen ärlig? Paasikivi är osäke r, men
han iir nä rmast benägen att betviv la det. För att rätt kunn a bedöma
den finska regeringens handlande bör man dock nu - tjugo å r efter·
åt - äv en ha i tankarna, att kraven framföreles vid en tid då en liten
stats eft ergifter för en aggressiv stormakt ofta visat sig vara fö:·st:l
mot underkastelse och nationellt SJ. älvmorcl. Österri ke ocho
steo·et
b
var färska exempel, och de baltiska staterna höll pa
eckoslovakiet
Tj
att b li det.
Efter denna inledande kontakt före lade Paasikivi i Helsing lurs cle
ryska krav en för r egeringen. Denna intog därvid en avvi san de hållning till samtliga krav . Paasikivis målsättning blev då att skapa ett
finskt motbucl, som skulle kunna tjäna som unel erlag för vid are för·
handlingar. Finland måst e inrikta sig på att undvika väpnad konflikt
och nå fram till en för båda parter någorlunda acceptabel koi1lpro·
miss. J-rangö var den svåra stötestenen. Mannerheim och dåvarande
·· nncle
·· er l1a111-,'
' ,1 T ann e r var, mot b a l(gruncl av clet ov
· ·
f .mansmm1stern
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: <rshotet, benägna a t t ä ven fö reslå ryssarna en kompromiss i denna

kJ~~-a fråga. Erkko (utrikesmin istern) ansåg emell ertid att Finlanels
sv_]Jni ng had e förkittrats internationellt seelan de sista förhandl ingaro
·· lmappast f ann s an 1e el n ·mg h·11 nag
sta i Moskva och att cJet c1··a r f or
ra
113
l
·
l
.
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o
f
ttergifter ra n ms ~ st c a.
e Det finsk a svaret bl ev därför ett upprepand e av det tidigare erbjudandet att mot kompensation Öv?rlämna _tre små ~ar i Finska viJ.;:~n samt att dessutom VJclta en mmdre gransutratnmg av elen s k
l(uokkalakröken på Karelska näset.
Vid den andra Moskvaresan deltog ~iven Ta1mer i den finska clele<Yationen för att ge denna ökad tyngd . Det finska svaret betraktad es
~åsom helt oti llf redsställande av ryssarna. Stalin vidhöll Hangökravet
men var beredd till vissa prutningar på Karelska näset, vilket em ellertid den f in ska delegationen inte kui1de förhandla om, eftersom
den i sina direktiv var bunden till den ny ss nämnda Kuokkalakröken.
Då elen finsk a delegationen icke kund e framlägga några positiva förslag frågad e Molotov: »Vi ll ni låta denna sak gå till konflikt?»
Paasikivi svarade då: »Vi vill givetvis undvika konf likt, men vi måste ta hänsyn ti ll Finlanels vitala intressen» .Paasikivi var öv ertygad om den absoluta nödvändigheten av att
iinna en kompromiss för att kunna undvika konflikt. Marinbasen
var därvid lag elen största stötestenen. H angö var icke acceptabelt
men Paasikiv i ansåg att man sku ll e ha er b j u dit r yssarna J u s sar ö
mot kompensat ion. Även i denna fråga kan man märka att Mannerheim var beredd till större efterg ifter än Paasikivi. Genom de f inska
direktivens olyckli ga utformning blev det em ellertid omöj ligt att föra
förhandlingarn a framåt. Paasikivi tycks an nars tro att läget var
sådant, att man vid en fortsatt diskussion sku ll e ha kunnat komma
iram till en för bå da parter r elativt acceptabel kompromiss. Stalin
var nämligen , en ligt Paasikivis bestämda uppfattning, påtagligt angelägen att komma till ett res u l ta t utan att låta det gå till konflikt.
Förhandlingarna avbröts såled es för and ra gången och den 26j 10
var delegationen åter i Helsingfors. Vid de inled and e förhandlingarna hos statsminister Cajänder framhöll Erkko, att han inte kunde gå
Inecl på att J ussarö framfördes som alternat iv för H angö. I sådant
iaU skulle han avgå som utrikesmini ster. Paasikivi anmärkte då,
att det var en s ä rclel es enkel sak att lämna r ege ringen, men att detta
Icke löste några problem. Erkko var fortfarande av den uppfattning-
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en ,_ at~- rys~a rn a skull; ge med si:!,;: och _av stå från kravet på J Tan•>ö
ba1 a imna1na s~od __ pa s1g. Han tas te d_a rv 1d stor_ vik t vid dc ~ k il~a
sym patJyttlm g at tor Fm land , som tra mkom1111t på skil da h'
u:o1~1land s . M_an dis k:uterad e därefter hur bnge Finlan ~l skull e k u n~~
ha ll a ut uncl e1 ett kt1g. Mannerhc m1 var pcSS 11111 Sttsk. Fm land sal·
kri gsmateri el och a mmunitio n . J\!J anne rh eim ansåo· att land ~t'nade
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Paasikivi och Tann er dessa ord på eget bevåg, vilket tydli gt visar
hu r upp fatt nin gam a skild e sig mellan regeringe n och för handla rna.
När man ser på dessa förhandli nga r med dagen s persp ektiv , måste
man ta hän syn till den shimning och opin ion som rådde i F inland
v i_cl c_lenna tidpunkt och som givetvis påverkad e r egeringen . M an kan
da rv1dl ag. kan ske bortse från den ungelomli ga nati onella vågh alsighet. som 1 v1ssa kretsar tog sig u tt ryck i skild a storfi nska drömmar
och u top ier och iställ et ta fasta på el en mera san sade op inionens 11t·
slag. B land fo lket och dess leda re var man allvarligt bekymra d för
utveck lmgen. m en man för eföl l, enligt Paasikivi , hänge s ig åt någon
slags fa tali stisk tro på framt iden . I Fi nlan ds ansva riga kretsar le vde
ma n i el en tron, att Sovjet »bluffad e» . Dessutom visste man. att
man hade »riitten» på sin sid a och viirldsop inionen bakom si g. Att
så va r fa ll et, mö jligen med unelantag fö r Tyskland , där i var je fa ll
elen »off iciell a» opinionen s u tslag var mycl~et oförmån ligt för F inland , vet vi , men vi vet också vad den na samlade världsopi nion
r eell t var värd , när den ställeles på prov. (Vid en omröstni ng i Nationernas Fö rbund om stö dåtgärd er åt F inland var det enel ast Port ugal, som bland Eu ropas mindre state r r eservatio nslöst stödde F in-
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nd - Sve ri ge, No rge och Danmark t ex avstod från att rösta! )
;inlands hå llning var, : nligt Paasiki v i, både rikti~ och försvar li g,
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Den l nov var el en f inska delegat ionen åter i Mos kva för t redje
dessa förhand li ngar. U tgångsläg et var clåliot
b
oCh sista gången uneler
de ras beg ränsade fu ll makter och det faktum , att Molopå
tanke
ecl
111
toV dagen inna n av okänd anl edning offentlig gj o rt de sovjetisk a kraven, vilket naturligt vis skull e komm a att förs vå ra vidare ryska efteraiiter och kompromi sser.
" Finnarna unel erstöddes av noter till So vj et från såvä l Sverige.
;Jorge som Danmark . Not erna mottogs emell ertid ej av Mo lotov, som
anmärkte att förhå llandet mell a n Sov j et och Finland icke angick
några andra Lind er. D ema rch er. bakom v ilket det icke fa nns något
makthot, gjo rd e inget intryck på de styrand e i M osk va.
De finska motbud en kunde, som Paas ikiv i väntat, icke acceptera s
av Sov jet. Fö r att prö va en ny väg uppgav nu ryssarna kravet på
Hangö, som var elen största stötesten en och fö res log iställ et tre öar
öster om H a ngö (H ermansö, Koö , Häs tö-J3unsö ) . Efter förnyad hänvändelse till Helsing fors kom det telegraf iska svaret till Paasikivi
»Arrende , köp ell et· byte i Han gö eller annorstä des efter den finska
kusten omöjligt. Ov illkorli gt förbud att nämna ( !) Jussa rö . . .»
(Jussarö var den ö som Ma nnerheim och Paasikivi vi ll e erbjuda som
alternativ för Han gö och som det sena re visade sig att r yssarna hade
varit beredda att acceptera ). Det finska telegram met var så fo rmulerat att det i praktiken omöjligg jorde v idare förhandli ngar. Paasikivi
frågad e telegrafis kt, om ha n f ick lå ta förhandli ngarna. stranda. Det
fmska svaret lydde: »N i borde veta, att v i i eftergi fter gått så långt
som vår säkerh et och sj;il vständ ig het t illåter. O m ingen överensk ommelse på fö res lagna vil lkor, bryter ni förhand linga rna». - Det var
också vad som skedde efter ytterligar e ett par resu ltatlösa ryska
komprom iss tre vand en.
Vid återkom sten ti ll H elsi ngfo rs visad e det sig, att utrikesm inister Erkko fortfa rande va r optim istisk, och det förefö ll Paasikivi
·
· ens a Ilvar. Fmlands
·
l
· t e va r pao clet J-.:ara
son1 om h an m
me el situatiOn
:egering ansåg det omöj ligt fö r So vj et a tt börja krig mot ett land.
0111
lllte ville n ågot högre än att leva i fred och som dessutom hade
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värld ens sympatier på si n s ida. lVIen m an missbedömd e el en rysk·
menta li teten och en stormakts sätt att betrakta små n ati one r.
fe laktigt man i detta läge inom reger ingen bedömde s i tuationen~
a llv a r kan bäst illustreras med att försva rsminister N iukkanen i cktt<t
läge ansåg det möjli gt att h em förlova en betydande del av a r 111 e11
(Den 20j ll - t io daga r före krigsutbrottet - bes löts också at;
häl ften av de inkall ade skull e hemförlovas !) Paasikivi, Tann cr, ::\Iannerhcim och general \rValden gjorde f lera r esultatl ösa uppv aktn ingar
för president Kallio i denna f råga.
Vid ett samta lmed presidenten fr amhöll Paasikivi, att Erkko icke
var kapabel att reda u t den härva som landet rå kat in i och at t ]1a11
måste utbylas som utrikesminister. H an ha de h ela ticlen felb cdö 1111
läget och gjo r t det ena misstaget efter det andra. Tanner var, enligt
Paas ikivi , elen ende, som var vuxen uppgiften . Kallio va r av sam111 a
uppfattning ( !) m en ansåg sig icke kunna påverka regeringens sa 111 _
man sättning.
Uppvaknandet kom med de ödesdig ra skotten i lVIaini la den ~G/11 .
vilka snabbt och i överensstäm melse m ed de ryska beräkningarn a ledde
t ill den förs~imring av de sovj etfinska relationerna, sonl. erfordrades
fö r att röda armen elen 30/ 11 skull e kunna börja kriget.
Hand lade Finland rätt unel er dessa fö rhandlingar ? Var Slal in och
Kreml uppriktiga i sina krav ? Var det enelast det begränsade må let Len ingrads trygghet - som låg bakom Kremls krav ell er var de
det fö rsta steget i la nd ets sov j etisering? Att bes vara dessa f rågor
är omöjligt så länge som Sov j et s utrikespolitik och bedöm and en bakom denna ii r som en sluten bok. P aas ikivi tror emell ertid att det
hade varit möjligt för finnarna att nå en acceptabel överenskommelse . Stalin för eföll att vara intresserad av att komm a till samförstånd.
Hans upprepade r eträtter antyder detta . En överenskommel se var
emellertid , enligt Paas ikivi, i a lla händ elser ett b~ittre a ltern ati v iin
higet. D et faktum att Finland e fter dc båda krigen har förbli Yit ett
fritt land kan också anföras som ett tecken på att Sov j et ickt· planerade att e rövra lan det 1939. Mot detta talar å andra siclan det
ryska proklamcrandet av »rege ringen Kuusinen» omedelbart efter
krigsutbrottet. Detta kan sägas visa en rysk vilja a tt sovj et isera
Finland. D enna upp fat tning kan också styrkas av att Mol otov under
Moskvaförhandling arna som bevis på Sovjets fred liga avs ikter vid
flera till fäl len hänvi sade till de nyl igen ingångna avtalen m ed de

Hu:

]tiska staterna. Vad de avtalen ledde ti ll ur nat ionell syn punkt är
~~ltför välkä;1t f~r att .behöva kom11: e.nteras .. D e a nfö rda oexempl en
. ar hur svart for att mte saga omoJI!gt det ar att med nagon grad
f'111 l ancJs.
.
VIS
, OVJetS
om cl c yttersta mao l en f..or S
säker]: et uttala s1g
av
litik hosten 1939.
poSom avslutning och sammanfattning av Paasikivis upp fatt ning kan
det kanske va ra lä 1~1p li gt . att låta hans tun~a. kritik e rkl~~bb a fa lla
över regeringens poht1k hosten 1939. - »Nar Jag tankt ov er dessa
fråo·or och även sett dem i ljuset av senare till dragelser, har el en tanken"' alltmer stadgat s ig hos mig. att vårt handlingssätt hösten 1939,
då vi lät förhand lingarna stranda, hör till dc svåras te och tyngsta
; den seri e av mi sstag. som utmärkt Finl anels utrikespolit ik und er
de senaste åren. Fel hade begåtts å ren J 938 och r edan tidi gar e. och
dessa fel har seelan upprepats det ena e fter det andra, ända fram
ti ll år 1944».
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sammanfattande r edogör else härom och uttalar »man säger gunås
; nori ginellt, om man karakteris erar utvecklingen som en serie beiPgee)ser». Man kan inte n å fram t ill förtroende utan. nedrustning och
svik k an inte åstadkomma nedrustning u tan: förtroende.
t
~p
försvar m ed eller utan atomvapen är huvudtemat i de upp sa ser, som
ivits av byråchefen i utrikesd eparte mentet, nksdagsmannen Bo SJeg'skr och kapten en vid ge n eralstabskåren N il s Sköld.
bahn råchef Siegbahn ger i sin upp sats »Utrikespolitik och försvar » en
BYssa nt expose över bl a vår n eutralitetspolitik,
. ett framtid a krigs
·
~ue
raktär samt olika motiv för an grepp m ot Svenge. De argument mot
k
j(a,skaffning av svenska a tomvapen , som med u t r1' k espo lT
mo t'I V
1 !S a
· t b'"
d
f.
an
anfön; i debatten, prövar byråchef Siegbahn, men . mn er. essa m e a H an citerar i detta sammanhang den sovJetiska t1dnmgen Izves.
~ n de .
g
.. som den 11 fe bruari 1959 h ävdade ' att svensk kärnvapenutrustmn
.
.
tJJa,
»inte endast skulle under gräva den traditionella svenska n eutra htetspo htiken utan även skulle vara förbunden med stor r isk för Sveriges själva
existens ». Detta pås tående om -kärnvapnens oförenlighet m ed n eutralitet
finner byråch ef Siegbahn v ara h elt orimli gt.
»Sveriges försvar i atom- och robotåldern » h eter kapten Skölds artikel.
Den inled s m ed en redogörelse för u tvecklingen av statsmakternas militära doktriner som bakgrund för bedömningen av ett eventu ellt framtida krigs k araktär. Kapten Sköld kommer till slutsatsen att riskerna
för storkrig m inskar så länge balansen upprätthålls men att b egränsade
konflikter är sannolika så länge de politiska spänningarn a i världen
består. Det är m ed andra ord vad byråch ef Siegbahn karakteriserat som
»småkrig i vätebomben s skugga».
Kapten Sköld behandlar våra försva rsproblem mot bakgrunden av de
betvingelsemetod er, som h a n bedömer troligast. Det är icke möjligt att
i en kort r ecension närmare diskutera de enligt anmälarens m enin g väl
underbyggda argument, som framförts för våra fö rsvarsproblem och för
anskaffning av atomvapen. Det t orde ges tillfälle att återkomma härtill.
»En röd tråd » har riksdagsman Per Edvin Sköld kallat sin inledning ,
där han presenterar problemställningarna och ger sin egen syn på den.
»Jag vidhå ller alltså», säger riksdagsman Sköld, att Sverige bör utrusta
sina militära förband m ed uranladdningar för taktiskt bruk men samtidigt vara b eredd att utan dröjsmå l deltag·a i en eventuell internati onell över enskommelse om förbud mot anskaffning och användning a v
atomvap en .
Boken är fri från lidelser. D en strör inte ut slagord för att verka
PUblikfriande. Den är, så v it t anmälaren kan förstå, saklig och den bör
läsas och b egrundas av dem, som h ar eller får m ed frågan om svensk::.
at.ornvap en att göra.
B engt Lunch-all

pa,l'

Svenska atomvapen. Av PER EDVIN SKöLD.

Tidens för lag Pris 9: 75, 225 sidor.
En omfattande debatt har ägt rum och äger alltjämt rum i a to 111 _
vapenfrågan. Ofta har argumenten varit t endentiösa och långt ifrån sak.
liga. Det är troligt att debatten komm er a tt bli li vli gare ju n ärmare
vi kommer tid en för ett beslut av statsmakterna. Det behövs insikter
för att kunna föra debatte n sakli gt och för att det svenska folk et ska]]
kunna bilda s ig en uppfattning i frågan. Det är huvudmotivet fö r de
sex fac kmannauppsatser, som r iksdagsman Per Edvin Sköld sammanställt
i den nyligen utgivna boken »Svenska atomvapen ».
I den pågående debatten komm er man åter och å ter tillbaka till
de för icke fackmanne n svåra frågorna om radioaktivitet och strå!.
ning;. Dessa frågor , som kan ge så många skrämmande aspekt er, behandlas och klarläggs, så långt detta nu är möjligt, i tre upp satser.
Docent Tor Ragn ar Gerh olm h ar kallat sin uppsats »Radioaktivitet
och a tomvap en ». Den ger en översikt över den radioaktiva strålni ngen
och dess egenskaper samt beskriver de fys iska fenome n, som mö jligg j ort uranbomb er och vätebomber: Atombombens fysika liska verkn ingar b elyses med ett fl ertal sifferuppgif t er. Uppsatsen innehå ller som avslutnin g en skiss över hur ett svenskt program för atomframställning
skulle kunna se ut. Skissen är i sin korthet .s ynnerligen instruktiv .
Vad händer med levand e materia, som utsätts för joniserande strålning? Hur reagerar den mänsk li ga organismen vid b estrålning a v oli l<a
slag, t ex strålning från radi oaktiva substanser? Vad man för när varande vet om dessa frågor b ehandlar professor Arne Engström i sin uppsats. Han kon staterar »att en viss, om än relativt obetydli g skadlig
verkan före li gger på grund av det nuvarand e radioaktiva nedfallet hä~rö
rand e från kärnvap enprövningar. De individer, som genomgår en rontgenundersökning, utsätts em ellertid för b etydligt större doser, och man
bör för att objektivt bedöma riskerna av t ex det radioaktiva n edfallet
jämföra dessa med riskerna fr ån andra verksamhetsområden ».
Professor K G LUning lämnar i s in u ppsats »Verkan av joniserande
strålning på arvsmassen » uppgifter, som belyser de gen etiska risker •.
som kan vara en följd av bl a atombombproven. Framställningen bygge•
på experim ent m ed djur och de und ersökningar, som skett a v bafn
v B iro·
·
till personer, som utsattes för strålning vid a t om b om b nm gen a
d
shima och N agasaki.
an 111e
.. .
Vårt ställn ingst agande till atomvapen fr å gan k opp l as o ft a samm
1
k lal1
.
.. G"os t a B rmgmar
·
Re d a kt or
fr ågan om internatione ll nedrustmng.
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The MentOires of Field Marshal B. Montgomery.
Förlag, Collins, London, 1958.

Dessa minnesanteckningar behandlar i förs ta hand denn e r yktbare
ännu. levande engelske fäl th erres militära bana med huvudvikten lag~
på hans deltagande i 2. världskrigets olika kampanjer. Montgomery
börjar dock sin bok med skildringar redan från sin barndom (på New
Zealand) och fortsätter sedan med sin skolgång, utbildning till officer,
sina upplevelser under sin väg genom de olika militära graderna, de!.
tagandet i b åda världskrigen och slutar när han som pensionerad officer
för liden höst drar sig tillbaka till en som bostad iordningställd gammat
kvarn på landsbygden för att ägna sig åt trädgårdskötsel och ann at som
anses tillhöra en soignerad, engelsk äldre gentlemans lugna liv.
Montgomerys skildringar berör givetvis företrädesvis lantmilitä1·a förhållanden, men eftersom samverkan mellan olika försva rs grenar blivit
allt starkare under de senaste årtiondena, så kommer han också in på
övriga försva rsgrenar. För flottans del gäller det bl a överförandet och
skyddet av 8. Armen från Nordafrika över Sicilien till södra Italien
samt landstigningen i Normandie, som blev inledningen till Hitlerrikets
slutliga b esegrande och luigets slut i Europa. Efter kriget blev M. först
chef för Imperiets generalstab, varunder han fick tillfäll'e att göra m ånga
intressanta besök på aktuella platser av världen, fick sedan befattn ingen
som chef för den av Storbritannien ockuperade delen av Väst-Tyskland
och blev till s lut Eisenhowers närmaste man inom NATO. Många
av hans sammanträffanden med ryssarna under denna tid tycks ha
varit ganska drastiska. Sin uppfattning om olika högre befälilavarP
b emödar han sig inte a lls om att dölja, vilket åstadkommit en del miss·
ljud efter bokens utgivande. Hans beundran för Winston Churchill och
Ike Eisenhower lyser dock k lart igenom .
Vad som emellert id gör boken intres·s ant för våra marina b efälsl: ",drar
är M:s syn på det m ilitära ledarskapet, som i mycket skiljer s ig från
de traditionella fårorna . Han har samlat sina synpunkter i ett särskilt
kapite l, vilket han kallar »My doctrin e of command», ur vi lket n edanstående fria utdrag anses särskilt instruktivt. Mycket av vad han frarn·
för i detta äger sin tillämpning också på förhållandena till sj öss om
man tar nödig hänsyn till de speciella förhållanden som råder ombord.
155
I varje fall bör Montgomerys många t änkvärda slutsat ser mana till V
eftertanke och det mesta av vad han säger är nog a llmängiltigt. Ett
utdrag kan lil<väl aldrig bli annat än ett utdrag och ett noggrannare
studium av Montgomerys memoirer kan därför vara att rekomm endera·

tdrag ur Kapitlet »My doctrine of command».):
(U I sina memoarer berättar Truman att han av historien lärt att
·~~dare är en människa som har »förmåga att få andra människor
och tycka om att göra dem ». Jag anser
e!l "öra saker som de inte vill ~tt ; att ledarskap är alltför kompli cerat för en. sådan definition. Ordet
doc agnas å andra sidan stundom alltför lösligt och utan att man fattar
pegs fulla innebörd. Min definition på ledarskap är: »förmåga och vilja
·· tt oc h a t ':
dest sl<ämta med både män och kvinnor pao e tt na t ur 1·1gt sa
.. k
~t sådan. karaktär som inger förtroende ». Men det rac
er .mt eb ara me d
)Jat ha förmåga, man måste också vara villig att använda den. pet
aJä,ste finnas ärlighet i syftet och v ilj estyrka .. . En ledare måste alltid
rnla sanning för sina underlydande och om han inte gör så, kommer de
J
· k
ta
att lista ut den, varvid deras förtroende för honom mms as. ag
ändå
berättad e inte alltid hela sanningen för mina soldater under kriget, ty
det skulle ha minskat sekretessen och det var inte heller nödvändigt.
Jag berättade dock allt för dem för att de skulle kunna fullgöra sina
uppgifter. Det som jag sade dem var dock a lltid sanning och de visste
det. På så sätt skapades ett ömsesidigt förtroende mellan oss ...
En ledare måste ha klart för sig vad han själv vill och se målet klart.
Han måste också låta sin omgivning veta vad han vill och bakgrunden
därtill . Han måste ha en klar kurs och skapa »atmosfär» i vilken hans
underlydande ska leva och arbeta. Jag h ar mött befälhavare, som sedan
planläggning skett oc h orderna gått ut , har ansett att de därefter inte
behövt befatta sig med händelsernas utveckling mer än kanske reservs
insättande. Den moderna striden kan dock lätt spåra ur och befälha varen måste från första början ha ett fast grepp om det hela. Detta
innebär inte inblandning eller tvång för de underlydandes initiativ; striden
vinns g enom deras initiativ! Det fasta greppet är nödvändigt för att
en uppgjord huvudplan inte ska förvanskas. Operationerna måste utvecklas efter e tt förutbestämt mönster, ty eljest blir resultatet en kompromiss mellan underbefälhavarnas olika uppfa ttningar eller sker utveck_
lingen efter situationer, som de underlydande skapat och som inte passar
huvud planen. Initiativet kan då också övergå till fienden' Huvudplanen får inte vara så stel att den inte kan ändras av högst e chefen till
att passa en förändrad taktisk situation, men ingen a nnan än han får
ändra den - särskilt inte fienden.
I stri d bli r två situationer aldrig lika varandra och måste därför behandlas som två problem med var sin lösning ... Den verkliga styrkan
är större än summan av olika materiella delar och denna ökade styrk a
konuner av god moral och stridsvilja, ömsesidigt förtroende mellan befälhavaren och de underställda, känslan av kamratEkap m m . Råmaterielet som man har att handskas m ed är människor vilket många inte förstår. P å samma sätt tror många stora affärsidkare i det civila livet att
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de bara har att göra med järngruvor, bomull eller gmT1mi. Vid sa 111 t
n 1ed dem har jag sökt påvisa att deras utgångsmaterial i stället är ll1h~l
niskor. Många generaler har inte heller insett detta till fullo och det
ett a v skälen till att några misslyckas .. En arme måste vara h ård sol!\
st å l i strid och får s in fulla styrka efter goda förberedelser. Seda n 111i1ste
man tillse att ingående komponenter är riktiga och blir rätt b ehandlade
Grv ndb est åndsdelarna i en arme är dock människor och m a n m å ste där:
f ör känna den mänskliga naturen ... Den s törsta faktorn ä r soldaterna,
mera!. Bäst2 sättet att nå en hög stridsmoral är genom att vinn a seger.
En bra befälhavare är den som segrar med små förluste r. Mora len kan
hålla sig på hög nivå även efter betydliga motgångar om bara striden
v inns till sl ut och soldaterna känner sig ha blivit rätt ledda sa m t fått
t illräcklig omvårdnad, t ex vård getts åt sårade, de döda hopsamlats
och begravts etc. Soldaten är bäst när han ställs infö r hårda förhållanden.
Man får det inte bra endast genom att önska sig det ! Människ an lever
inte heller bara a,v bröd. soldaten måste hållas i gång och k ä nn a at
han är till nytta. Så länge han får b rev h emifrån, tidningar etc, gör
han allt vad man b er h onom om . Han tycker också om att få v eta vad
som händer på andra stridszoner ...
Valet av underbefälhavare har sina sidor. Jag brukade tillbringa nära
en tredjedel av min tid med personalfrågor. Vid behandling a v r ättsfall m.åste man vara korrekt och h a känsla för mänskliga skäl .. . Jag
f örsökte lära mig känna till alla underbefälhavare. När nmn u tvalt en
äldre befälhavare måste man lita på honom och utnyttja h onom intill
gränsen av hans förmåga . Varje befälhavare är dock i behov a v hjälp
och stöd av sin överordnade och om han misslyckas kan skälet v a ra egen
försum m else härvidlag ... Aven efter sin utnämning till b efälhavare
behöver varje officer få hjälp och r åd för sitt jobb.
Befälhavare av alla grader måste ha förmåga att leda. De m å ste lmn·
na ta initiativ och driva sin vilja igenom . De måste h a kar aktär och
kunnighet varigenom de vinner sina u nderlydandes förtroende. D c måste
ock så ha moraliskt mod och beslutsamhet att stå fast när u t,';ången
hänger p å att man är i balans. En strid är en kamp mellan t va viljor·
den egna och den fientlige befälhavarens .. .
Man får inte fördjupa sig i detaljer. Själv tillbringande jag m ånga
timmar med att i lugn och ro tänka igenom väsentliga problem. Olll
befälhavaren invecklar sig i detaljer, får han inte t id över a tt finns
ut hur han ska kunna kasta tillbaka f iend en, han förlor ar s ik t f'n över
det väsentliga och leds in på sidospår. Detaljer är stabens verksamhets·
o
t t·· ]{a ocll
fält! Högste befä lhavaren lägger upp huvudplanen och m a s e an
..
1
p lanera för två strider framåt i tiden , dels den som pågår, dels den fo ·
"
·
· d en f ors
.. t a , l.;:an anv a··11das· sonl
jand e så att en framgang
som h an vmner
1
.. 1
språngbräd a i det fö ljande. Han måste känna hur fienden reage rar fo

ä;

ans egna rörelser och kunna göra snabba motdrag . . . För att kunna

~änl<a klart och sortera ut det väsentliga måste han själv vara måttlig
:J,rle i fråga om tobak och sprit. Inte heller får han sitta uppe länge

nätterna ty han måste ständigt h a kristallklar hjärna. För egen
om
del varken röker jag eller förtär jag alkoho l i n ågon form, vi lket är enJ(elt eftersom jag tycker illa om bådadera. För my cket rökning och för täring av alkohol medför dimbildning på hjärnan, v ilket inte får hända
när människors liv står p å spel ..
operationsplanen ska göras av befälhavaren själv och får inte påtvingas honom varken av omständigheterna, staben eller fienden. Man
får ta hänsyn till vad som är strategiskt önskvärt och vad som är taktisKt möjligt. Vad är möjligt om man har litet tur? Vad är definitivt
omöjligt? S edan planen lagts upp återstår en mängd detaljarbeten, som
få l' göras av staben. Befälhavaren får då st å tillbaka för att g e sig tid
att tänka efter och se till att g runden för planen och dess hörnstenar
inte bryts ned av en mängd detaljer som får ta st abens uppm ärksamhet
i anspråk.
Redan innan striden börj ar måste befälhavaren b estämma hur han
önskar utkämpa d en. Han måste också veta hur disponibla styrkor ska
användas för att få striden att gå i önskad riktning. Det måste vara
balans i de egna dispositionerna m en han bör inte behöva gå till fienden s
rör elser utan obevekligt fortsätta efter den egna planen. Före striden
bör befälhava ren samla sina underbefälhavare n ed till överstelöj tnants
grad och framl ägga olika problem för dem, sina intenti oner och h u r
han allmänt avser utkämpa striden för att få den att gå i önskad rikt ning. Om b efälet får klart för sig vad som är önskvärt, kämpar det
med mera eft ertanke och får känsla för sammanhanget. Varje en skild
soldat m åst e, innan h an går i strid, veta hur hans bit passar i det större
samma nhanget och att framgång i hans egen strid kan inverka på det
hela. Om han sedan ser att striden utvecklar sig såsom det sagts att
det skulle gå, stegras ofantligt moralen och tilliten till ledningen - och
det är en v iktig sak, för fortsatt strid. De stridande måste gå i strid
meo. vild entusiasm och offensiv otålighet samt en smittsam optimism
80111 komme r av fysiskt välbefinnande . De ska ha kamplusten lysan de
i ögonen och en önskan att nedgöra fie nden. För att nå ett sådant tillstånd måste det talade ordet tillgripas. Tal är långt mera effektivt än
aldrig så m ånga skrivna ord. Den operativa ledningen måste vara direkt
Och personlig. Befälhavaren ska träna sina underbefälhavare och sin stab
~tt handla efter muntliga order. De som ständigt vill ha skriftliga order
ar oanvändbara' Det finns alldeles för mycket papper i cirkulation, ingen
ka11 1..
asa ens hälften av dem med någon eftertanke. Befälhavaren måste
Också veta hur man ger muntliga order till underlydande. D et f inns inte
två 111""anniskor som gör det likartat. Vissa underlydande är nöjda med
]J
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allmänna direktiv medan andra behöver mera detaljerade order. Ber·
als.
föringen måste likväl alltid vara direkt och personlig . . .
Det är viktigt att man vet att en strid i första hand vinns g ena
tillståndet i de stridandes 'i nre. Leden är fyllda av män med civ ila l))
ken. De flesta är inte yrkessolda ter och önskar inte heller bli d et. ll1~r
nen av i dag läser tidningar, går på bio och ser hur man lever i anct;·
länder, han har radio och TV. Hans värld är vidsträckt. Han kan m ä t a d a
och förstår numera vad som är möjligt till skillnad mot förr. H a n v~~
veta vad som händer och sker samt känna a tt hans egna intressen blir
väl tillgodosed da i befälhavar ens händer. Om den militäre leda r en för.
står allt detta och handlar därefter, har han ingen svårighet att fa sina
män att lita på honom och ge honom sitt förtroende ...
Jag tror slutligen att en befälhavar e av i dag inte kan leda sina
underlydan de till seger utan att han har den rätta känslan för de religiösa sanningarn a. Han måste vara beredd att erkänna detta och leda
sina styrkor i ljuset från dem. Han måste ständigt hålla fingret pa styr.
kornas andl iga puls och vara säker på att syftemålet med striden är
rätt och klart uttytt för envar. Jag tror att all ledarskap är basera t på
andlig kvalitet, som ger kraft att få andra att följa.

ue st riden. Fienden kommer icke att låta sig övermanna s och striden blir

~åfd·

Infanteriet måste vara berett för strid till döds och ska hålla på med
detta !änge.
En b estämd och fast ledning är nödvändig vilket måste inpräntas hos
v::!.rj e off icer. Under kriget har alltför många blivit tillfångata gna i osårat t illstånd. Framhåll för de stridande att om de blir avskurna från
nuvudstyrka n eller tror att hoppet att överleva är litet, så måste de själva
organisera sig för försvar och hålla ut på platsen. Därmed gör de det
svårare för fienden och underlätta r vår egen strid. På detta sätt kan
Je undvika att vistas resten av kriget i fångläger.
Så länge trupperna bär stolthet i sina hjärtan och har vapen och am munition är ingenting hopplöst.
o vanstående synpunkter delges snarast a ll stridande personal.
översatt och sammanstä llt av
C. Bolling.

Ar·mechefe ns allmänna order till 8. Armen före slaget vid Alam ei n.

Det slag, som vi nu förbereder , kommer att bli häftigt och m edföra
hårda drabbninga r. Om vi har framgång innebär detta slutet p å k riget
i Nordafrika och kommer att bli en vändpunkt för kriget i sin h elhet.
Vi. får därför inte ta några chanser.
I krig är hög moral en viktig sak. soldaterna s moral ska h öjas till
högsta nivå; de måste göras entusiastis ka och ska ge sig i striden m ed hög
svansföring och fast vilja att segra. Det får inte finnas några svaga
länkar i vår an<lliga styrka.
Trupperna måste vara i god fy sisk kondition om vi ska kunna m otstå
trycket och spänningen und er striden. Kampen kommer att pågå under
flera dagar och den slutliga utgången blir beroende av vilken sida son1
är mest uthållig, motstår stötarna bäst m edan striden böljar fram och
tillbaka under hårda träffningar .
soldaterna måste vara hårda och uthå lliga. D e är visserligen s ol brända
och ser friska ut men rör sig alltför sällan till fots och har levt ett
orörligt liv under flera veckor. Under de närmast framförligg an de må·
naderna måste officerare och manskap tränas upp till att bli seg a ocil
hårda.
Slaget innebär hå rd och långvarig kamp. Även om vi har gott a rtille·
riunderstöd och goda stridsvagn ar kommer fienden ingalunda a t t upP'
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Jan e's Fighting Sh ips 1958-59

Weyers Flottentaschenbuch 1959
(Utgivare R V B B lackman) .
( 41 :a årgången, utgivare A Bredt) .

Denna publikation kännetecknas sedan länge av att utgivaren t rots
det måttliga formatet lyckats inrymma ett maximum av data,
isser
och foton. Detta gäller även denna senaste årgång, som bl a h sr inte
mindre än 1234 foton och skisser.
Bland grannländernas mariner fäster man sig givetvis främst v d den
snabbt framväxande väst-tyska flottan, uppbyggd kring 2200 tons 1gare
och 1700 tons fregatter , varav den första E.öln sjösattes redan
förra året. Skisser över dessa båda far tygsklass9r finnas, liksom ä vtn över
det nya. skolfartyget Berlin ( 4500 ton ). De tyska ubåtarna tycks d~ remot
dröja, vilket förmodligen beror på svårigheterna att få fram en anv< ndbar
typ på ett så litet deplacement som 350 ton, vilket är den tonnag e gTäns
som segrarmakterna stipulerat för tyska ubåtar. Aven den öst-t yska
flottan byggs upp efter liknande principer, men med något mindre leplaCT1er_t inom varje fartygsklass och med sovjetisk materiel av dc näst
:~'1cdernaste typen. På liknande sätt som den öst-tyska flottan bygg. även
den polska upp; av den polsim förkrigsflottan finns forcfarand ~ 1agra
enheter kvar.
Bland nyheter kan framhållas skisser över den amerilmnska under Jygg·
nad varande atomkryssaren (14000 ton) och atomfregatten (7000 ton).
Inorr. kapitlet Storbritann.ien visas skisser av de kommande robotj agarnc
pil. 4000 ton och den ny a Tribal-klassen, långsammare fregatt<·r pu
2800 ton.
Antalet sovjetiska ubåtar uppskattas i Flottentaschenbuch ti 'l 480
mEd en nybyggnadstakt av 40 a 60 ubåtar pr år.
A. "-

Någon pres enta tion av denna den stö rsta och mest fullständi ga av
arinkal endrar torde icke beh övas. Från den föregående å rgå n gen ~d 6o åfS jubileet - h ar i år en del oväsentl ig h et er sållats bort, v ilket varit
: ill fördel för överskådligheten . Och dock innehåller boken namn och
data på över 10500 örlogsfartyg och 2500 foton, skisser och teckningar,
varaV c :a 400 äro n ya för året.
]'Turnera h ar tabeller och data för marinernas flygplan , h elikoptrar
och robotar fått en mera framträdand e p la ts , v ilket är en senkomm en
åtgärd, som står h elt i lin je m ed dessa vapens växande betydelse i sjökriget.
Bland mera intressanta ob j ekt m å nämnas en serie bilder och skisser
av de 24 under byggnad varand e am er ikanska atomubåtarna av olika
typer jämte foton av de fem färdig a. Bland komma nd e robotbestyckade
fartyg visas skisser över amerika n ska och brittiska jagare samt ameri kanska. och ita lienska fregat ter. Av vår a g rannländer är särskilt de
polska och väst-tysk a marinern a väl r epresenterade. De för Colombia
svensk-byggda jagarna av Halland _typ har särskilt utmärkts genom utsökt fotografering och foto på framtr ädande p lats.
Antalet sovjetiska ubå t ar har lä n ge varit föremål för diskussion.
Siffran i J an.e's är 481.

A. K,
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Notiser från nar och fjärran
Sammanställd av Marinens Pressdetalj.

Västtyskland.
Fregatter.
Hipper (ex brit Actaeon) och Graf Spee (ex brit Flamingo ) har över.
tagits av Bundesmarine. Därmed äterstår fyra fregatter, som ännu eJ.
levererats. D essa kommer att få namnen Sharnhorst, Sheer, Brommy Och
Raule.
Marine Rundschau febr 1959.
Motortor-p edbåtar.
Panther och Löwe har hissat b efälst ecken.
Marine Rundschau febr 1959.
Fuchs o::h Habicht har sjösatts vid Kröger-W erft, R endsburg .
Marine Rundschau febr 1959.
J\finsvepare.
Kustminsveparn a Wilheim och Paderborn har ingått i 4. minsvepnings.
flottiljen. U lm av samma typ sjösattes i Lemwerder den 26 j 1 .
Marine Rundschau febr 1959.
skolfartyg.
Nobiskrugvarve t i Rendsburg har fått i uppdrag att bygga ett ut.
bildningsfartyg om 4500 ton . Fartyget :f år namnet Berlin och blir det
största i västtyska flottan med ett deplacement av 4500 ton. B es tyckningen .k ommer att bestå av artillerip jäser, torpedtuber, anti-ubåtsvapen
och troligen också robotvapen. Farten uppges bli 20 knop.
Soldat und Technik febr 1959.
Depåfartyg.
Av de tio beviljade depåfartygen för ubåtar, motortorpedbåta r och
minsvepare, har hittills beställningar lagts ut för sju . Fartyg en, som
beräknas vara färdiga 1962, får följande huvuddata. Deplacement 1500
ton, längd 80 m, bredd 12 m, fart 22 knop. Bestyckning: 2-100 nun,
8-40 mm. Besättning: 125 man.
Soldat und Technik febr 1959.

Den l mars bestod Burrdesmarine av följande enheter
l jagare
3 fregatter
20 motortorpedbåta r, därav 12 av Jaguartyp
2 ubåtar
l ubåtsjagare
6 utsjöminsvepare

l

j

tjäns~:

8
26
18
ca

kustminsvepare
snabbgående minsvepare
hamnförsvarsbå tar
45 hjälp _ och trängfartyg.
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Under byggnad var
4 jagare (dessutom 5 amerikanska under ombyggnad )
~, fr egatter (de ssutom 4 ännu ej le vererad e brittiska fr egat ,e n
15 motortorpedbåtar
40 minsvepare
E tt stort antal hjälp- och trängfartyg.
Följande förband finnes uppsatta:
1. Jagarflottiljen (Kiel) med Zl och inom kort ytterligare två f ci
am erikanska jagare.
1. Fregattflottilj en (Cuxhaven). 5 fr egatter av Brummer-k laE s.
"'· Fre gattflottiljen ( Cuxhaven). F n 3 f d brittiska fr eg a tter .
1. Motortorpedbåtsflottiljen (Kiel ) . 6 mtb av Silbe rmöwe_kla s sen.
2. Motortorpedbåtsflottiljen (Wilhemshaven). 10 mtb av Jaguark la ss.
F n ej fulltalig.

3. Motortorpedbåtsflottiljen (Flensburg). 6 mtb av Jaguar- klass.
1. Minsvepningsflottiljen (Wilhemshaven ) . 10 snabbgåend e m indre

minsvepare av krigstyp .
2. Minsvepningsflottiljen

(Wilhemshaven ) . 6

högsjöminsvepar e ar

Den nyligen levererade bri ttiska kryssaren >>Tiger».

krigstyp.
3. Minsvepningsflottilj en (Kiel). 10 snabbgående mindre m insvepare
a v krigstyp.
4. ocb. 5 . Minsvepningsflottiljerna i Willlemshaven resp N eu stadt1
Holstein är under uppsättning.
6. Minsvepningsflottiljen (Cuxhaven). 6 kustminsvepar e a v L in dan·
klass.
2. Landstigningsflottiljen (Wilhemshaven). 6 landstigning s fa rtyg.
1. Hamnförsvarsflottiljen (Neustadt; Holstein). 6 hamnförsva r s båtar.
2 . Hamnförsvarsflottiljen (Koppeln; Schlei). 6 hamnförsvar sb a t ar.
Soldat und Technik febr 1959.

Under de sista två åren har Royal N a v y tillförts följan de u t byggda
eller helt ombyg gda och mod erniserade fartyg:
2 hangarfartyg
14 Jagare
26 f r egatter
12 ubåtar
c2. 80 minsvepar e eller m in dre fartyg .
Under de närmaste två åren kommer l hangarfartyg, tr e kryssare,
10 fregatter och ett antal ubåtar och mindre fartyg .a tt tillföras flottan .
The Navy mars 1959.

Storbritannien.
Kryssare.
Tiger har levererats från John Browns varv den 17 mars.
Svensk sjöfartstidning nr ll/19 59.
Kenya, Jamaica och Euraylus skall skrotas ned . Superb skall säljas.
Newfound lands öde har ännu ej avgjorts.
The Navy mars 1959.

Jagare.
Kitts , Comet, Chieftain och Cocade skall utrangeras.
The Navy mars 1959.

Amerikas Förenta Stater.
Hangarfartyg.
Independence överlämnades till flottan vid en högtidlig ceremoni vid
Naval Shipyard i New York d en 10 januari.
All Hands febr 1959.
Enterprise som blir USA första atomhangarfartyg, beräknas sjösättas
i iuni 1960. '
All Hands febr 1959.

li:.ryssare.
Long· Beach, robotutrustad atomkryssare , skall sjösättas i juli i år.
All Hands febr 1959.
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Albany, Chicago, Columbus, Little Rock och Oklahoma hå ller p& at'
utru sta~ med Talosrobotar, Springfield och Topeka får robotar av 1'er:

r iertyp.
A ll Hands jan 1939.
Fregatter.
D en femt e robotfrega tten sjösattes
TiS marsnummer 1959.

dec och fick namnet L uce . Se
All Hands febr 1959 .

U båtar.
Barbel , en dieseldriven ubåt om 2300 ton, har hissat befälstecken.
Farten uppges till 25 knop i uläge .
All H ands f ebr 1959.
eseldriven och blir den
di
är
Ubåten
.
år
i
mars
i
sjösätts
Blueback,
sist2. icke atom driv n a ubå t en i Förenta staternas f lotta.
All Hands febr 1959.
Robotar.
F öljande robotar är operationsdugliga och kan nu a nvända s t aktiskt:
L v_robotarna T errier, Talos, Tarter; jakt-robotarna Sidewinder och Sparrow I samt sjö-mark-roboten R egulus L Bland robotar under utveck ling
märk e Polaris, Subroc, Bullpup, Corvus, Eagle, Sidewinder I C oc h S parrow III.
All H a nds jan 1959

Grekland.
Jagare.
Två amerikanska jagare av Fletc h er_k lass har övertagits. J agarna
har få tt namnen Charette och Conner. Se TiS oktobernumm er 1958.
The Navy mars 19 59.

Japan.
Jagare.
D c a merika n s im j agar na H eywood L Edwards och Rickar d P Leary
h ar överlämnats till Japan.
The Navy m ars 19 59 .

Frankrike.
Den a kti va franska flottan b estår av följande förband (fartyg !
kryssaren de Grasse
L jagarflottiljen (14 fartyg)
L fregattflottilj en (16 fartyg )
L ubå t sflottiljen (11 ubåtar)
2. ubåtsflottiljen = (f n 4 ubå tar J.

oe

ovannämnda enheterna bildar den s k »aktiva eskadern». Vid sidan
denna eskader opererar en h a n garfartygsstyrka b est ående av hangara:rtygen Bois Belleau , La Fayette och Arromanches. styrkan står under
f efiil av en konteramiral. övriga fartyg i akt iv tjänst ingår i provturs~onnnandon samt landstignings- och trängförband.
M arine Rundschau f·e br 1959.
J{obotar.
Följ ande robottyp er är under utprovning, eller h ar tillförts flottan :
- trådstyrd irobot
SS-11
sjörobot
Malaface
- antiubåtsrobot
Malafon
lvrobot
M a salca
M asurea - lvrobot
- lvrobot.
Maruca
Marine Rundschau febr 1959.

Spanien.
Jaga r e.
Roger de Lauria, som ingår i en serie om tre fartyg, sjösattes den 12
november i fjol. Jagaren blir på 1893 ton. Huvudbestyckningen utgöres
troligen av 4- 12,7 cm kanoner i två dubbeltorn. Farten uppges tili
38 knop.
La Revue Maritime febr 1959 .

Norge.
Beslut h ar fa ttats att fö ljande enhe t er skall utrangeras :
J agaren Stord
eskort jagarna Odin, Tor, Gyller , B a lder
6 mot ortorpedbå tar av Falk-klass
3 minsvepare.
La R evue Maritime febr 1959.

Jugoslavien.
libå tar.
Sutjeska sjösattes den 29/8 1958. Ytterligare en ubåt är under byggnad .
Marine Rundsch au febr 1959.

Rumänien.
F'rån Sov j etunion en h ar fö ljande fartyg erhållits:
l kryssare (f d Stalingrad, f d Duca d'Aosta)
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6 eskortj agar e (R iga_klass)
8 u båtar (S j tja-klass)
14? minsvepare (f d t yska)
Marine Rundschau febr 1 959.

Sovjetu nion en.
Svarta Havsflottan består enligt uppgift av följande enheter:
6 kryssare
25 jagare
16 eskortjagare (Riga-klass)
80 motortorpedbåtar
ca 75 minsvepare.
Ubåtarnas antal uppgives icke . Dock uppges att minst 35 är byggda
under tiden 1953- 1956.
Marine Rundschau febr 1 959 .

