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Kungl. Örlogsmannas~111skapet höll sitt ordinarie Stockholmssam

manträde för år 19:!9 på Kungl. sjökrigsskolan , Niisby slott, mån

dagen den 9 mars i nitrvaro av 19 hedersledamöter, -±::i arbetande och 

S korresponderande ledamöter samt 11 inb judna gäster. 

(Utdrag ur protokoll) 

l. Meddelade ord föranden att seelan senaste sammanträde leda

moten Jvfagnus Rcs(:n och hedersl edamoten Charles dc Cliamps avgått 

med döden och lyste frid över deras minne. 

2. Valeles till föredragande för år 1959 i vetenskapsgrenen hälso

och sjukvård ledamoten L. Trocll med ledamoten H. Bjurstcdt som 

suppleant. 

3. Föredrog ledamoten A. Björling utdrag ur sin årsberättelse för 

år 1959 i vetenskapsgrenen str idslednings- och förbindelseväsende 

ang »Några utvecklingsdrag inom stridslednings- och förbinclelsevä

sendet». 

4. Höll kabinettssekreterare L eif Rclfragc kvällens huvudanföran

de an g »Utrikespoli tiska problem kring Östers j Ön». 

19 

Sammanträdet avslutades med supe och samkväm . 

Karlskrona den 31 mars 1959. 

L RUDLlNG. 
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-TETSOMRÅDE. 

I och med pågående modernise ring av mellanvågsstationer och L0 111_ 

bination av dessa med TV- och FM-stationer blir nedanståen de in
slag i den svenska naturen allt vanligare. 

Bild a·v mellanvågs-, TV- och F M-antenner i Österstmd 

210 meter höga, mätt från fundamenten. 
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h ·· topp"n utgo··,·es a·c• TV-antennen Den ogra ' · • 

och den ·vänstra av Flv!-antennen 

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 
~iffe ltornet"' . 



2-±2 

l 
Sänrl-

l 
station nings-

kanal*) 

Arvidsjaur s 
Boden 4 
Bollnäs 6 
Borlänge lO 
Borås 6 
Bäckefors 8 
Dorotea 9 
Emmaboda 8 

~ G~lli vare 9 
Gav l.c 9 
Göteborg 9 
Halmstad 7 
Ha paranda 8 
Hälsingborg 9 
Härnösand l O 
Hörby 2 
Kalmar 4 
Karlskrona 9 
K arl stad s 
Kiruna 6 
Linköping 9 
Lul eå lO 
L ycksele 8 
Malmö 10 
Mora 8 
Motala 7 
Norrköping s 
l Nässjö 10 
Pajala 7 
ISkell efteå 6 
Skövdc 3 
SolLefteå 7 
Stensele 10 
Stockholm 4 
Sundsvall s 
Sunne 7 
Sv e g 3 
Uddevalla 2 
Uppsala 6 
Varberg 10 
Visby 9 
Vänersborg 7 
Vännäs 2 
Västervik 6 
Västerås 8 
Växjö 5 
Änge 8 
O re bro 2 
Omsköldsvik 6 
Ostersund 4 

Effek t 
kW Bi ld 

60 
60 
60 
60 

3 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

l 
3 

100 
1 
1 
1 

60 
l 
1 
3 
l 
1 
3 

60 
60 
60 
10 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
l 
3 
1 

60 
l 

60 
60 
lO 
3 
3 

60 
3 

60 

*) 

Svenska televisionsstationer en ligt 

Stockholmsplar;en 1952 . 

~ 

Sänd- Bärvågsfrekvens MHz 
n1n gs-l 

l 
kanal*) Bild Ljud 

~ 

2 48.2S S3 .75 
3 SS.2S 60.75 
4 62.2S 67.75 
5 176.25 180.75 
(, 182.25 187.75 
7 189.25 194.75 
8 196.2S 201.75 

l 9 203.25 208.75 
lO 210.25 215.75 

243 

Tcfev·isioncns utvccl~lin .r; i Svcr·i.r;c. 

Arsberättelsen i förb indelseväsende för år 195-1- innehö ll bl a ett 

t drag ur el en teknis ka delen a v TV -utredningens bebnkande. I det 

~öl j an d e skall redogörelse limnas för telev isionens utveckling i Sv e

rig~ sedan 1951 ås telev is ionsutredning i november 195-± framlade sitl 

betänk ande. 
In te förr~in vid 19G6 å rs rik sdag fast ställdes principerna för tek

visionsverksamhetens organisation och fin ansiering och anvi sades mc

del till Stockh olms TV -sända re i Nacka. 
Sändaren togs i bruk el en 15 september 1956. E huru v iss uts~in cl

ning hade förekommit seelan hösten 1954 och 1955 i Stockholm resp 

Göteborg kan denna tidpunkt räknas som den regulj ära telev isions

verksamhetens sta rt i Sverige. 
Bl a de höga kostnaderna gjorde att 1936 års riksdag inte fat 

tade något beslut om televisionsnä tets vidare utbyggnad. I shi ll et till 

sattes en ny ut redning - 193G års televisionsutredning - för at t un

dersöka möj lighderna alt till en början med provi soriska anordning

ar åstadkomma en snabbare utbyggnad till lägre kostnader. Utredning

en avbmnacle s itt förslag i november 19:56. Enligt förslaget skulle en 

först a utbyggnadsetapp uneler fem år omfatta dels en programför

bindelse för television Stockholm-Göte!Jorg-Malmö, dels utbyggnac1 

av TV-sändare i Göteborg, Malmö, Norrköping och tio andra sbcler. 

Härigenom ber~llmades cirka 2/3 av landets befolkning få möjlighel 

till television smottagning. För att praktiskt taget a ll a invånare skall 

kunna erhåll a möjlighet till mottagning edordras enligt elen europeis

ka frekvensplanen - elen s k stockholmsplanen av å r 19!12 - minst 

50 sändarstationer. 
Femårsplanen goclk~incles i prin cip av 1957 års riksdag och medel 

anvisades för ovan nämnda programförbi ndelse Stockholm-Göteborg 

-Malmö samt för T V-stationer i Göteborg. lVIalmö och Norrköping. 

Anläggningarna togos i bruk i maj 1958. 

För att i enlighet med önskemål av 1957 å rs riksdag erhålla snab

bare utbyggnad fö1· Norrland föreslogs i 1958 års propositi on att 

Utöver i femårsplanen för budgetåret 1958- 59 upptagna fem statio

ner en programförbindelse sku lle anordnas ti ll Sundsvall via Gävle 

Och sändarstation uppföras i Sundsvall . Förslaget godkändes av r iks

dagen och inn eb~ir att Sundsvallstationen t idigarelägges c :a tre år. 



På grund av bl a den gynnsamma licensutvecklingen har unel er ma! 
19!'58 utarbetats en plan för forcering av utbyggnaden uneler budget 

året 1958-39. Planen inneb~i r en utbyggnad av ytterligare 1l av 

stockholmsplanens stationer jämte 10 mindre slavstationer på s ~t da::a 

l · · t ·· t" llf el sstal-platser cbr mottagningen från någon hu vU( station 111 e ar ·1 re " ' 

]ande. Planen har godkänts av nksdagen. . .. _ , hO 
Placerino- uno·efärlicr riickvidcl och utbyggnadsetapper ±or de :J 

b' b b o_ t o ncle 
TV -stationerna enligt stockholmsplanen framgar av ovans a c 

karta. 

H · Si.).().t.Rf l t<A L ~ST.o. O, 11il.lSIN6I!OR C ,.,;,.s~JO 
OCM Sllb~OE 8ERII.~NAS T"'G.o.5 1 OA1f l UIIOEA 

SUJT ET AV ÅR \t~ l . I"IOR8r VNO(R ÅR ~ ~~9 

T elevisionsliin /.:lin j en St o c l?lzolm- Cötcborg-Jl l alm ö. 

Allmänt. 

245 

För att överföra televis ionsprogrammets bi ldsignal från produktions

platserna till s~ind arstationerna erford ras programförbindelser, som 

På grund av bi lclsio·nalens frekvensutrymme måste bestå av koax.ial-
k h 

_abe! eller racliobnk. Ljudsignalen kan däremot överföras på befint-

hgt programleclningsnät. Programförbindelsenätet för stockholms

Planens 50 sändarstationer får en sammanlagd längel av c :a 5000 km. 
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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 t ill 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 har 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 t ill förlitligt sätt fastsb ila länkstationer· 
nas placering användes helikopter vid rekognosceringen av linjens 
sträckning. På grundval av härav uppritade terrängprofiler bestämdes 
exakta stationsplaceringar, 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. 
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Byggnader, master, kraft. 

Radiolänklinjen har utförts halvpermanent, vilket innebär att ra
dioutrustningen är av sådant slag , att den kan användas i en fram
tida, 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. An
tennmasterna 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 riktade mot motsvarande antenner på intilliggande 
stationer. Under parabolantennerna är s k yagiantenner fästade. De 
används för att medelst en separat hjälplänklinj e överföra signaler 
för bl a fjärrmanövrering och Övervakning. 

Radioutrustningen 

Radioutrustningens sändare och mottagare arbeta på c :a 4000 MHz 
(omkring 7,5 cm våglängd) med gemensam antenn för sändning och 
mottagning. 

Relästationerna, 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 plat
ser samt anknytning i Malmö till eu!·ovisionsnätet via det danska te
levisionsnätet. 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 dubb
le_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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Svenska FM-stationer enligt Stockholmsplan en 1952. 

Stat ion l Frekvens MHz l Effekt kW 

Arvid sjaur 89.40 93.00 l 60 
Boden 94.50 99.40 60 
Bollnäs 91.80 96.00 60 
Borlänge 89.40 93.00 60 
Borås 88 .50 94.60 10 
Bäckefors 92 .70 96.80 60 <, 

Dorotea 90.30 93.90 60 
Emmaboda 8'9.40 93 .00 60 
Gälltvare 90.00 93.60 60 
Gävle 93.90 98.70 60 
Göteborg 92 .10 96.30 60 
Halmstad 91.20 95.40 60 
H apara nd a 87.70 91.30 60 
Hälsingborg 92.80 95.70 3 
Härnösand 91.10 95.30 10 
Hörby 88.80 '92.40 60 
Kalmar 88.20 92.20 3 
Karl skrona 95.00 97.70 10 
Karl stad 95.40 98.10 3 
Kiruna 89.10 92.70 60 
Linköping 89.10 94.70 3 
Luleå 90.90 95.70 10 
Lycksele 95.40 98.70 60 
Malmö '93.30 98.70 3 
Mora 94.90 97.80 10 
Morala 88.70 91.10 3 
Norrköping 90.00 93.50 60 
Nässjö 94.20 99.00 60 
Pajala 87.90 91.50 60 
Skellefteå 96.30 99.'90 10 
Skövde 95.10 97.50 60 
Soll efteå 93 .30 98.10 60 
Stensele 87.60 91.20 60 
Stockholm 92 .40 96.60 60 
Sund svall 92.70 96.90 60 
Sunne '90.90 94.50 60 
Sv e g 90.60 94.20 60 
Uddevalla 89.10 93 :10 3 
Uppsala 90.40 94.8C 10 
Varberg 87.60 93.60 10 
Visby 97.20 99.50 60 
Vän ersborg 95.90 9'9.90 3 
Vännäs 88.50 92.10 60 
Västervik 91.80· 96.00 60 
Västerås 95.70 98.40 60 
Växjö 90.60 94.70 3 
Änge 95.60 99.60 10 
thebro 

l 
87.90 91.50 60 

Omsköldsvik 90.80 94.40 lO 
Ostersund 87.90 91.50 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 rundradiosändare på frekv ensmodule

rad ultrakortvåg inom V HF -band II, s k FM-sändare, el els via be

fintliga trådradionät och slutligen över mindre mell anvågsstatwner 

m ed lokal räckvidd. 
Sverige ti lldelade frekvenskana ler och effekter för FM-stationer 

framgå av stockholmsplanen 19G2 (se sid. 248) där elen första kana

len är avseeld för program l och den andra för program 2. 

Genom att stationerna till en början anordnas provisoriskt har en 

snabb uppbyggnad av FM-nätet kunnat ske. 

Samordningen med det expanderande TV -nätet verkar ä ven i den

na riktning. 
Vid slutet av år 19G8 äro 19 FM-stationer i drift, varav 18 ut

sända båda programmen. 

De färdigstä llda stationerna jämte täckningsområden framgå av 

karta på sid. 249. 
Televerkets förs lag ti ll utbyggnad av FM-nätet omfattar 38 av 

i stockholmsplanen upptagna stationer. 

Med provisoriska master och antenner beräknas med ett par undan

tag när utbyggnaden vara klar vid utgången av år 1960 och el en slut

liga utbyggnaden år 1964. 

Telexnätet. 

Utbyggnaden av telexnätet fortsätter rask takt. Vid årsskif tet 

1958- 1959 är abonnentantalet c :a 1.500. 

Telexstationernas kapacitet, fördelad på lokal- och fjärrabo rnzc~ 

l Srockholm 

Telexstation Lokal Fjärr T oni 

..................... ·l 900 100 1000 

Göteborg ..... ..... ....... ....... 350 200 550 

Malmö .......................... 200 200 400 

Sundsvall ........ . ... .. ... ..... . 70 130 200 

Hälsingborg ...... .. . ........... 80 90 170 

Orebro • • o ••• •••••• •• • •• ••••••••• 40 110 150 

Norrköping ••••••••••••• o • •• •• ••• 50 90 140 
Luleå .. .. . ......... .... .... .. .. 40 100 140 
Gävle ••••• o •••• • •••••••••• •••• • 40 90 130 
Västerås •••• o •• •••••••• • ••• o • ••• 40 50 90 
Visby . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 10 

251 

Expeditionsplatser i Stockholms telexautomatstation. 

Landet har vi d samma tidpunkt 11 tc:lexautomalstationer. vars 

kapacitet framgår av vidstående tabe ll. 

Helautomatisk tekxtrafik med utland et kan utväx las mecl nelgien, 

Danmark, .Holland och Viisttysklancl. Övriga telexförbindelser med 

utlandet kopplas manuellt över utiandsplatsen i Stockh olm. Bland 

dessa senare kan nämnas förb indelser med Pari s London J\!Ioskva 

och New York ( radio via Tanger ) . ' ' 

Sedan tel es ty relsen år 19G2 påbörjad e prov med ans lutning av vis

sa telegraf stationer till te lexniitet har på grund av el et gynnsamma 

resultatet a v dessa prov en fortsatt anslutning skett så att vid ut

gången av 1958 nära 100 '/c av telegra fstationerna äro ans lutna till 
telexnätet. 

Härigenom ha r praktiskt taget varj e t e l e~n·afstation möjiio·het att 
l ' c' . b 

s a sig direkt fram till varj e annan telexansluten telegra fstation i 

landet, varigenom dc tidigare erforderliga omskrivningarn a i Stock

holm, Göteborg och Malmö undvikes. Systemet å r så ledes både p er 

sona]- och tidsbesparande . 
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Karta över telegrafstatio

ncmcs anslutning till telex

nätet. 

e -~ 'r ' " '"' 0 " 
• Tr lrgrr)f~r c •,o ro 

- rrtrr fcrtP 1'117<"1.1<" 

-- -- Fo~· f"Ö r l:f"''rifo'.Jt" 

.. ··;-.: 

l 
l 
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Marina telexabonnenter äro f n l\IIL, CMKN, Marinv erkstäderna 

. Stockh olm och Karlskrona samt kustradiostationerna Karlskrona 
l d. 
och Älvsborgs ra 10. 

Anslutn ing av ytterligare två kustradiostationer till telex är beställd. 

s o s-tjänsten 

Vid automatisering av telefonnäten upphör i huvudsak bl a de s k 

sociala namnanropen - polis, brandkår, läka re, ambu lans och vid vis

sa station er sjöräddning - och vid det överv~igande antalet stationer 

bortfaller helt el en manuella betjäningen. 

För att råda bot för dessa olägenheter men också för att förbättra 

al lmänhetens mö j I igheter att per telefon komma i förb indelse med 

vissa andra hj älporgan och institutioner än sådana, som svarar mot 

de social a namnanropen. föreslogs cl e s k SOS-utreclningen i sitt år 

1951 av lämnade bebnkancle angående samh~illets olycksfalls- och 

säkerhetstj änst ( SOS) att en SOS-organi sation skull e tillskapas . Bi

stånd 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 hjälpsökande i förbinde lse med hj ~llporgan et. Varje central 

skulle be tj ~ina ett visst område (SOS-områcle ) och organi sationen 

sku lle grunda sig på det regulj~ira telefonnätet med ett gemensamt 

nummer för samt liga sos-central er. 

Rikselagen beslöt i frågan å r 1956 och åt Telestyrelsen har upp

dragits att införa sos-organi sationen. 

SOS-tj ~in sten komm <.:r a tt in fö ras successiv t dels inom redan auto

matiserade om råden och de ls inom el en övriga delen av landet allt

eftersom automat iseringen fortskrider. 

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. 

Betjäningsområdet framgår av bild på sid. 254. 

Som anropsnummer användes det femsiffriga numret 90 000 (nit

tiotusen) . Anrop till numret besvaras av SOS-centralen på telefon

stationen i Göteborg. 

Därefter kopplas det vidare till brandkår, polis etc för el en ort, 

so111 alarmeringen a v seL 
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Karta över Göteborgs SOS- område. 

I var och en av expeditionsplatserna finnes en karta. Niir anrop 
inkomm er till 90 000, lyser det område på kartan upp , inom v ' lket 
den anropande befinner sig. sos-telefonisten kan härigenom i tvek
samma 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 särskild sos
knapp för alarmering av olika hjälporgan. Om mikrotelefonen l) ft eS 

Expeditionsplats ·vid SOS-cen tral. 

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 Kris
tianstad, Kalm;u·, Bo rås, Jönköping, Norrköping, Örebro, Stockholm, 
Uppsala, Västerås. Skellefteå och Östersund. V id full utbyggnad be
räknas antalet sos-centraler i hela landet uppgå till 60 ~~ 70. 

Alarmsignal vid radiotelefoni 

Vid fl era CCIR -konferenser ( CCIR - internationella rådgivande 
radiokommitten ) och senast i London 1953 har frågan om alarmsig
nal på den allmänna anrops- och nödfrekvensen 2182 k H z varit uppe 
hl! behandling. Anledningen härtill har bl a varit, att det internatio
nella nödanropet vid telefoni »mayday» (anglicism för det franska 
l11'aider) varit svårt att urskilja . 



Ny samtalsapparat med »505-knapp» 

CCIR-konicrensen 19:>3 rekommend erade en speciell 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 and N ort 1 Sea 
Radiotelephone Conference - med deltagare från samtliga l'i nder 

vid Östersjöns och Nordsjöns kuster - enades man om att sk , pa ett 
effektiva re radiosäkerhetssystem för telefoni i huvudsak enl i~-,L föl

jande: 
l ) För att vicl nödt ill fällen kunna slå larm och få racliok ()ntakt 

skola fartyg fö rseelda med radiotelefoni, 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 ambul 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. 
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Bilden visar apparat~-tren, som den ter sig ombord på ett fartyg. Vid nödtillfälle 

kläms mikrofonen fast på signa/givaren, varvid en korrekt alarmsignal au.to

rr;atiskt sändes ut. Därefter sker sändning av nödmcddelandet. 

I enlighet 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~ llera s nu i svenska handelsfartyg passningshögtalare på bryggan. 
For att inte vakth avande där ska ll stö ras av a ll a anrop och svar, som 
go r s på den allmänn a anrops- och nöd frekvensen 2182 k H z, kan 

:judstyrkan i brygghögtalaren minskas. Genom att ett speciellt f il ter 

Inkopplas i högtala ren återger emellertid denna med oförm inskad 

styrka de två toner, som ingå i ala rmsignalen. K~ins ligheten för tal 

kan sålunda reduceras vid behov, men a larmsignalen går alltid fram 
ll1ec\ fu ll sty rka. 

Förutom fartygen använda alla svenska kustradiostationer, som del

:aga i sjöräclclningsarbetet, och många utEinclska denna a larmsignal 
1 samband med s jöräddning. 
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B. I NSTRUKTIONER OCH RE ST Äl\llMELSER F ö R SAt1_ 
RAN DS- OCH STRID SLEDN INGSTJÄNSTEN. 

N o m c /l kl at ur 

l a v ön år 1956 faststä ll da »Bestämmelser för nom enkl alur i11 on1 
krigsmakten» (Nomen B ) föreskrives bl a, 

at t överensstämmelse skall för eligga mellan försvar sgrena rn a 1 iråoa 
om begrepp, termer och benämningar, som erfordras för genwnsa1~1'1 
bruk 

att 0 111 inom en försvarsgren f n användas begrepp 111 m. \ ilkas 
allm ~i nna innebörd avviker f rån i NomenE angivna, skola dessa ;ind
ras. dock a tt sådan ändring ej behöver gö ras förrän i samband med 
revi dering av vederbörliga reglementen, in struktioner o dyl. 

:\omenR upptar icke det ma rin a begreppet » förbincle l setjii ll~l ». I 
cle lla begrepp ingående signaltj iinst, kryptotjänst, postbefordran och 
bud definieras i stället med det sammanfattande begreppet ,> ,am
bancl stj än st» . 

Nic e! an ledning h~irav har vi d el en uneler år 1958 genomförcia n:vi
cleringen av elenmarina förbin cle lselit tcraturen, som närmast hetn1gats 
av nya g rundläggande bestämmelser fö r s i gnaltj~ins t en inom krig ~mak

ten ( i vilka definition er och begrepp bygga på 1\ om en B ), begreppen 
fö rbinde l setj~in s t , förbindelsecentral etc ersatts med sambandstiiinst, 
sambanelscentral etc. Det är a tt hoppas att denna likriktning a·,. be
n ~imninga r skall visa sig vara t ill båtn ad och unelerlät ta samw rkan 
mellan försvarsgrenarna ! 

JJcstä111m clser för signaltjänsten. 

l. D en 21/ 11 1%7 fas t s t ~illd e öD »Gemensamma bestiim111 cls ·r för 
sig 11 altjänsten in om higsmaläen, de l l» ( GJJSK : I) att till äm pas vid 
samverkanstrafik mell an försvarsgr enarna fr o m elen 1/ 9 19.), samt 
inom fö rsvarsgrenarna enligt resp för svarsgrensch efs bes tämmande, 
dock senast fr o m den 1/ ± 1959. 

GRSK: I ersätter »Grund läggande bestämmelser för signalt jiinsten 
inom krigsmakten» (GBS) 19-J.G å rs upplaga, vilken upphör at t gälla 
el en 31/ 3 1959. 

2. U neler de senare åren, senast å r 19:)\ har f lera försök. gjorts 
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av Fst att få fra~11 en modern er_sättning för GBS/ 1945. Framlagda 
förslag ha r -~v ~hka anledmngar ICke kunnat accepteras av försvars 
urenarna. Forehggande GBSK: 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 försvarsväsendets radioa)lstalt, U nder det att 
bestämmelse rna i GBS/ 45 »fastslå grunderna för signalerings ut
fö rande mell an försva rsgrenarna samt i vissa fa ll även inom dessa» 
var målsättningen vid uta rbetandet av GBSK: I att få fram bestäm 
melser som kunna ti ll ämpas i jö1·sta hand inom de tre fö rsvarsgre
narna och i andra hand inom total försvaret. 

Målsättningarna i Övrigt ha bl a varit 
att anpassa föreskrifter för expeditionstjänst efter trafikbestäm

melserna och utforrna dem med hänsyn t ill tjänsten i gemensamma 
stabsplatser 

att erhålla bestämmelser, som strikt ange de trafikmetoder, vilka 
skola användas och så utformade, att de verkligen komma att använ
das av alla tre försvarsgrena rna . 

I detta sammanbang kan framh ållas, att de signaltjänstbestäm
melser som utarbetats av resp försvarsgrenar på grundval av GBS/ 
1945 avsevärt skilde sig från varandra, ett förhållande som bl a inte 
var ägnat a tt underlätta signalsamverkan. 

Med hänsyn ti ll rad ioförbindelsernas ökade betydelse har i GBSK :l 
vidare stor vikt lagts vid att söka åstadkomma så enkla och entydiga 
trahkbestammelser som ·möj ligt, enhetligt anropsförfarande, likar
tade trafikschema för te legrafi och telefon i m m. 

GBSK : I har icke utformats med tanke på att direkt kunna an
vändas som instruktionsbok utan för att ligga till grund för försvars 
grensvis litarbetade signaltjänstbestämmelser. Tack vare dess ofta 
detaljerade behandling av t ex signaleringsbestämmelser, olika trafik 
fall m m har emellertid stora delar direkt kunnat användas vid r e
vid~ring av de marina signaltjänstbestämmelserna. Unelantag har t ex 
vai:Jt föreskri fter för »gemensam verkställighet» , och optisk signa-
lenng so · t f.. l · .. · ... . , m 111 e ore wmmer 1nom ovnga torsvarsgrenar och därför 
Inte avhandlas i GBSK :I. 

Då 1958 års S ignalinstruktion för marinen i huvudsak bygger d i-
rekt på GBSK I "I l ... 1. d · . : ga er to Jan e presentatJon med redogörelse för 
~Jssa skiljaktigheter gentemot 1952 års marina instruktion båda pub
Ikationerna. 
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3 Signalinstruläion för nwTincn ( Siyna/1 il!) 19.58 har av C:\[ fast

ställts 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 Optisk signalering. 

Gemensamt för samtl iga delar iiro kapitel behand lande signa l iilns

tens grunder och signalexpecliti onstjiinst varjämte föreskrifter ro ran

de signalskydel återfinnes i del A-C. 

4. Beträffande gnmdcrna är ej mycket att anmärka. Förändring

arna inskränka sig till en a llmän översyn och delvis förenklin~· av 

def initioner, benänu1ingar och fö rkortningar. 

G. Expcditionsförcs!?rifterna innehål la en hel del nyheter. Såln nda 

bar en utökning av fö ret rädesk lasserna skett med klasserna a' arm 

och operationsi L För samtliga klasser ges fö reskrifter för deras an

vändning. Den högsta k lassen är förbebå 1len vissa myndigheter. 

För att unelerlätta signa lpersonalens arbete skall envar som via 

sambanelscentral avs~incle r ett skriftligt tjänstemed delande åsätta med

delandet en mot innehåll ets a rt och aktua li tet svarande sekretess~.rad. 

Principerna för hän förande av meddelande till olika sekretess,>-ra

cler äro angivna i tablå , där SG l äger högsta och 4 lägsta grad av 

sekretess, med exempel på meclclelanclen att hänföra till de olika SG. 

S lu t ligen lämnas föreskrifter fö r anv~indning av språk och vissa ' tpp

gifter till ledning vid val a v signalmedeL 

I anslutning till efter exped itionsföreskrifterna anpassad ny signal

och meddelandeblankett (M-blankett ) lämnas preciserade bestän mel

ser rörande behandling av in- och utgående signalmecldelancle . 

6. E tt gott signa lskydel fö rsvåra r fientlig motmeclelsinsats. J ka

pitlet signalskydd redogöres för oli ka åtgärder ägnade att försvåra 

signalspaning, stö rsändri ing · och falsk signa lering, varvid i huv udsak 

enelast sådana åtgä rder som direkt beröra signa lister ha r medtagits. 
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7. Föresk~ifte rna för telegrafi, te lefoni och f järrskrif t bygga i 

stort på GR~K: L motsvarande fö reskr ifter med de smärre komplette

ri ngar, som aro betmgade av spec iell a marina förhållanden. I GBSK: I 

iöreskri vna t r a fl km etocler m m överenss tämma i stort med de seelan 

år 1952 inom marinen använda , varför några större problem för ma

rinen ej bör uppstå i samhand med ti lbmpningen av dc nya bestäm

melserna. 
Del D, Optisk s igna lering, berör enelast marinen och innehåller 

endast några cl etaljänclringar i fö rhå llande t ill t idigare optiska sig ·· 

na lbestämmelse r , mn ebiirande i princip en närmare ans lu tning ti ll de 

internatione ll a föreskrifterna. 

8. I samband mecl omarbetn ingen av S ignaliM har Chefens för 

marinen förb inde lsebestämmelser de l II ersatts a v 111 arincns radioar

ga nisation {MR O). 

I denna hand li ng har sam lats i stort sett alla föreskrifter för ma

rinens radiotraf ik såsom racl iopassn ing, förde lning av radiostationer, 

radiotra f iktabell er m m. E huru handlingen till s in natur är av llem

lig natur, har för enkelhets skull även några ohemliga föreskrifter, 

t ex bestämmelser för tjänsten vid kustradiostationer, s j öräcldn in a 

m m, medtagits i densamma. "' 

~RO är i ~vvaktan på det slu tliga genomförandet av en ny marin 

radworganisatwn att betrakta som provisorisk. 

9. Av Öv riga signaltjänsten berörande nya bestämmelser ar att an·· 
mäla: 

Ta~cll_ övcT ständiga nummer vid marinen (SNM) 1958 års upp

laga, t v ilken en sammanslagn ing av f lottans och kustarti lleriets för

band ägt rum ; 

e,estämmelser för signaleringsprov vid marinen (BSM) 1958, som 

ersatter t idigare provisoriska bestämmelser och är gemensam för 

~lottan och kustartilleriet. De nya föreskrifterna innebära i stort en 

lorenkling och likriktning av bestämmelser för prov på o lika signal
medel. 

l(ustb 1. · ··· eva ?nmgsfJansten. 

r··· ·-
(Mkanst~n vi_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 kustspaningsra-
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darstation (Ksrr T), vilken fastställdes år 1956. Under år 19 :)~ ha·· 
fastställts Instruktion för tjänsten vid htStbevakningsstation och ap~ 
tisk signalstation (Kbs-Ss!) . Denna publikation avses i sitt slut liga, 
tryckta utförande bli mer lättillgänglig genom utökat bildmateri el 
och planeras tilldelas all inom MKB på kbs och ss krigsplacerad 
p ersonal. 

Den ersätter motsvarande provisoriska instruktion av år 19.) (i_ 

]Yf otm edelstjänst en 

Förutsättningarna för ökad stadga av den marina motmedelst jäns
ten har förbättrats genom att handledningar och instruktioner för 
denna verksamhet nu blivit fastställda. 

Posttjänsten 

Under år 1958 har öB fastställt för totalförsvaret gällanek fält
postnummer, sammanställda i olika serier av förteckningar Över fält
postnummer (FFP). Fältpostnumren ä!-o upplagda på hå lkortsre
o-ister vilket innebär vissa fördelar vid ändrine-ar, utlottning av 
b ' ~ 

nya nummer m m. 
Tidigare gällande marinpostnummer ha med anledning härav upp-

hävts. 
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 utarbetande varande 
grundläggande bestämmelser för fältposttjänsten vid totalförsvaret 
som beräknas klara först i slutet av år 1959. . 

Prov M Post B skiljer sig från tidigare bestämmelser bl a clä.n 
att olika fältpostnummer skall användas vid f redsövningar och 1~ 1: 1 g 
och att föreskrifter för adressering och för örlogspost blivi t uttar

liga re och mer preciserade. för 
I publikationen ingår dessutom som bilagor fältpostinstrukt ion 

förbandsch ef och instruktion för fältpostombud vid marinen . 
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feleverlwts pub/ilwtioner 

A v te leverkets publikationer, som beröra elen manna sambands
t"ä.nsten , har uneler 1958 utgivits ny upplaga av 
J K tmgl T elest:,welsens r nstruktion för rörliga radiostationer (Tele

verkets författningssamling serie B : 21) och 
]nstrulltion för rörliga radiotelefonstation er av ringa eff el?t (Tele

verkets 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 komp

letterats med föreskrifter för alarmsignal vid telefoni och att kapit
let om s j öräclclni ng omarbetats. 

C. SIGNALERING MELLAN HANDELSFARTYG OCH öR
LOGSFARTYG. 

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 »bis
ta handelsfartyg i optisk signalering med örlogsfartyg». 

Resultatet av denna signalering redovisas i nedanstående tabell 
(år 1958 de tre första kvartalen). 

Antal Antal av Initiariv till 
År anropad~ 

SV hftg 
signalering a v 

Bästa hftg i optisk signalering 

sv hftg bes v 
SV hftg med öftg 

anrop 

1953 

l 
81 52 (64 o/c )l 

1954 17'9 137 (71 o/c) 11 g gr M/S Bareland Svenska Orient-

D 55 
linjen 

269 194 (72 o/c) 2 g gr M/ S Argentina Rederi AB Nord-

1956 
t'·tj ernan 

93 62 (67 % ) 3 g gr M/ 5 5tella Polaris Rederi AB Clip-

1957 
per 

164 1 98(60 '/c) 7 ggr M / 5 Calli Direktör Ivar 
Wilhelmson, 

1958 
Oxelösund 

119 94 (78 o/c) 4 O"O" f ? 
I- III t> b 

k v 

21 
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V id uttagning av »bästa hand elsfartyg» ha r följande beclömn 111gs, 
g runder använts 

l ) S kickligh et i s ignaler ing, mottagning och sändn ing . 
2) S ignaldi sciplin (snabbh et i a tt besvara anrop, iakttagan <k av 

signal eringsföreskrifter, materielens funkti onerand e och han dh avan
de). 

3) Tnitiativ till signalering. 

4 ) A ntal uppriittade signalförbindelser i förhå lland e ti ll antal er
bjudna ti llfäl len till signa lering . 

. A llmänt kan _ säg~s au __ r esultaten av de gångna årens signal vring 
v1sar en okad forstaelse !or denna hetydelse fu lla verk samh et men att 
de t fo rt farande häves mycken övning. 

Av sammanshillningen ovan f ramgår, att handelsfartygens l,enä
genhet a tt ta initiativ till signalering - en a v bedömningsgraderna för 
utdelning av silver skölden - ej va rit särskilt framträdande. 

Övningssignaleringen fo rtsätter. 

D. NYTT TJ ÄNSTEGRENST E LEFONSYST EM FöR STöHRE 
ö RLOGSFARTYG. 

Öppna och slutna telefonsystem. 

V id öppna telefonsystem äro antingen alla ans lutna abonn c 'ter 
ständig t inkopplade eller kunna inkopplas på el en öppna tallinj en, '-'ar
vid ansluten apparat har möjlighet att avlyssna pågåend e samtal 

T ill slutna telefonsystem anknuten appa rat har ingen möjligh et att 
utan vidare avlyssna samtal mell an två andra appara ter . 

Ur skyeldssynpunkt äro de öppna systemen mindre lämpliga U1är 
skada på en av de anslutna apparaterna kan medföra totalhaver på 
systemet. 

D et hittills ombord enda införda slutn a systemet har erford rat 
en ur skyeldssynpunkt ömtålig ackumulator. 

Nyt t slutet telef0 11.S)IStem för s törre örlogsfartyg. 

Vid nybyggnad och modernisering av örlogsfartygens tjänstegrens
telefonsystem ned till och med fregatter införes slutna batteri lösa 
t~ lefon sys tem . 
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T elefonapparat DGT 240 

Tel efana ppara t . 

För dessa system har LME i samråd med marin fö rvaltningen kon
struerat en ch ocksäker telefonapparat - D GT 240 - som i standa reT 
ti ll verkas för sex eller nio förbind elser ( linj er ). 

Signalen al stras av en handin duktor va ri g·enom ;iven sio·nalsyste-, ' b 

met blir batteril öst 
Telefonsystemet iir viktsbesparande en;ir varj e inkopplad linj e en 

dast består av tvåtråcl , på vilken såväl ta l som signaler utväx las . 
Tydlig markering a v an rop sker ä ven un ele r mörker genom att de 

separata signalmarkörern a ;iro belagda med ett s jä lvlysande ämne. 
Apparaten är kombina tionsrik till sin kon stru kti on ~ Sålunda kan två 
Per~on er samti digt uppriitta var sin separata fö rbin delse. Genom att 
Vaq e ansluten linj e har sin egen signalmarkör, kan vid fl era samtidiga. 
~n~op ~essa bes varas i_v~lfri orcl11ing ell er besvaras samtidigt. Möj-
g ete1 ttll clubbel betpnmg kan aven u tnyttp s 1 detta sammanhang. 
Apparaten kan även användas fö r generell a meddelanden, v a rj ~imte 
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el en kan utnyttjas tor förm edling av samta l mellan apparater sr 111 e· 
har förbind else med va randra. J 

I princip motsvarar varj e apparat en telefonväxel med två snorpar. 

Kabel11ät. 

Vid införande av det nya slutna telefonsyst emet modern 'Sera ;; 

även kabelnätet. Uppbyggnaden sker enligt maskenätspr incipen, var
vid dock a ll a kablar som långskepps passera ett ell er fl era skydels
områden dubbleras 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 SB och B B kabelstråk för enstaka ell er fl era k tblar. 

Det nya slutna te lefonsystemet tillgodose r väl skydelssynpunkterna 
samtidigt som det medför v issa vinster beträffande vikter och kost
nader i fö rhållande till ä ldre system. 

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

Marinförvaltningen har anskaffat och på 
stallera tele fonan läggning för lanclanslutning . 
är avsedel att an vänelas på mindre fartyg vid 

Linjetagare 

en del fartyg låt1t in
Denna anläggninf,, som 
anslutning till landtele-
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Tele fo napparat 

fonn ätet, kan ii ven an vii n das som lokalteldonan Liggning ombord. T ill 
anläggningen kan inkopplas tre st CRj Lll -te lcfonapparater jämte 
eventu ell a parall ell kopplade apparate r ti ll dessa. 

Beshivning 

Anläggningen hestår 
kopp li ngs ram 
l in j e tagare 
telefonapparat 
ring k locka och 
landans lutningsbox. 

Uo-mo.l.l FC-h!fll 

huvud sak av föl jande clela r: 

Dock Hansk mass Sf!Jrh!flt 
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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 parallellkopplad l11ed 
styrhyttens. 

Prestanda. 

a ) Samtliga anknytningar har möjlighet att upprätta separata, av 
övriga anknytningar avlyssningsf ria samtal med landförbind\.:lsen 
om denna inte ii r upptagen. V id inkommande samtal avger ringklocka1~ 
på däck en fast signal som upphör när anropet kommer vid någon av 
anknytningarna . A nliiggningen är rangad på så sätt att A kan 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 pågående 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 automat
växel för intern t ra fik . 

F . 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 förde
lar hos detta signalmedel kan påpekas, att för dess betjäning ej kriives 
specialtrimmad personal utan att enelast van lig skrivmaskinskunnighet 
är erforderlig. 

I jämförelse med en vanlig telefonförbindelse kräver en fjä rr
skriftskanal 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 väsent
ligt billigare per kanal räknat vid fjärrskrift än vid telefoni . Genot11 
att spränga in elen smala fjiirrskriftskanalen i talbandet på en telcfo-

2GD 

Fjärrskriftdelen ML sambandscentral. 

niförbinclelse kan telefoni och f järrskrift framföras på samma för
bindelse utan att teldonkanalens uppfattbarhet påverkas. 

I fråga om f järrskrivmaskinernas konstruktiva utförande ski ljer 
man på rems- och blankettskrivare. På remskrivaren erhålles det in
kommande 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 rrskriftsap
paraturen, som elittill s utgjorts av remsskrivare av olika typer, kom
pletterats 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 



210 

Mottagnir;g. 

r ekommendationer, som f innas uppg-jorda för fjärrskrivmaski1wr. I 
vissa punkter har elen dock måst mod ifieras för att t illg-odose :o leci
fikt m ili b ra krav. Maski nen kan dock samarbeta med normal l l om
mersie lla mask iner . vilka helt uppfyll a de in ternationella nonn ,· rna. 

Blankettsk ri va ren arbetar med hast ig-heten 50 Baud ( -±00 tecken/ 
min ) och på fjärrskri fta lfabet CCIT nr 2. 

För att den skall kunna sama rbeta med inom marinen befint liga 
remss kriva re, som ha annat a lfabet och annan hastig-het ( +2 n tud) 

211 

Sändning . 

kräves en ombyg-gnad av dessa senare. Denna ombyggnad pågår. 
Den nya maski nen ;ir i motsats t ill vad som är bru kl igt fö r f järr

skrivmaskiner ut rustad med mag-asinsändare och s k automati skt skift 
mellan siff ror och bokstäver . Genom det inbyg-gda teckenmag-asinet 
låser sig- icke tangetborclet, om exped itören t ill fä lligt skull e Överskri da 
den max imala sänclningshastig-heten. De tecken, som icke direkt ku n
na sändas ut, lagras i maskinen för att senare s~indas i direkt fö lj el 
llled tidigare tecken. 
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Möjligb et till bortkoppling av texttryck föref inn es varj ~im te 

skinen är utru stad med god radioavstörning. 
llla-

B lankettskrivare är fö rseddmed perforator- och remssändarti l!sat 

Härigenom g i ves möjlighet att taga emot ett meddelande i io r 1~· 
av perforerade pappersremsor (bi lden sid . 270 ) ell er vidarebdordr

1 

meddelanden f rån perforerade remsor. Till satsapparaturen mt:d«,a 
i"-1"-l 

även kopiering av meddelanden (bi l den sid. 271. ) . 
Den nya bl ankettskrivare, som blir standard för försvaret. kl r 

prövats i marin fjärrskriftstrafik under MKöj 58 med gpcla eriarcn

heter. E huru den är mest lämpad på slu tp unkter kan den tack va re 

ti ll satsapparaturen även användas i transiteringssammanhang. 

Systemet blankettskrivare synes i jämförelse med remsskrivare 

kunna medföra viss persona lbesparing på fjärrskriftscentral ern a. 
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funktionellt försvar 
Av kapten ÅKE JOHNSSON . 

I denna tidskrifts septembernummer (19:38) tog överstelöjtnant 

koglund, armen, upp några försvarsproblem under rubriken »Gemen

sam grundsyn» och inbj öd samtidigt till vidare diskussion. 

Flera artikl ar under samma rubrik ell er med samma huvudtema 

]
1
ar sedermera varit införda i t id skr iften . 
överstelöjtnant Skogluncl efterlyste i s in artikel en gemensam 

]1andlings linj e för krigsmakten, gru ndad på en för alla gemensam 

o-rundsyn på hela vårt försvar. li an droQ· i det sammanhano·et en lans 
b ~ b 

för det funk tionella tänkandet som ersättn ing fö r försvarsgrens-

tänkande i äldre bem~irkelse. 

Dessa positiva Önskninga r är g ivetvis värda allt beaktande. P roblem

komplexet ~ir emellerti d mycket stort. Diskussionen måste föras vi

dare i fl era olika riktningar, om utbyte skall ges. J ag vi ll därför 

gärna efte rkomma artikelförfattarens önskan om utbyte av tankar 

över försvarsgrensgränserna. 
Ett funkti onell t försvar skull e vad krigsmakten beträffar inne

bära, att försvarsgrenarna från att tidigare ha va ri t sammanhållna 

huvudsakligen av det element inom vilket de verka - land sjö luft 

- framdeles skull e betraktas med hänsyn till sin funktion' - 'inva

sionsförsvar, lu ftförsvar o s v. 
Betraktelsesättet som sådant är väl inte alldeles nytt, men förtjä 

nar fortsatt ökad uppm ~irksamh et. 

Det första som bör di skuteras är givetv is grundsynen, så att vi får 

en gemensam utgångspunkt fö r åtminstone den här debatten. J ag 

skall därför börj a med några principiella synpunkter på försvarets 

strategiska uppbyggnad och verkningssätt. 
Den andra frågan jag sku lle vi lj a ta upp rör elen relativa betydel

sen av olika funkt ioner och funkti onsdelar - populärt kall ad av

v~gning. Det kan vara värdefullt , att den frågan fÖr en gångs skull 

~Iskuteras på det strategiska och principiell a planet och utan in-

landning av ovidkommande taktisk-tekniska resonemang. -

f ~ lutligen bör man väl också dra några slutsatser av allt detta i 

.
0 1

111 av f'örslag till organisatoriska och andra åtgärder, ägnade att 

o~a totalförsva rets effekt. Jag skall därför avs lutningsvis ta upp 

nagra förs lag till funkt ionell organisationsanpassning. 
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F ör svar sfwnläioncrna. 

Vilka är nu försvarsfunktionerna, hur är de sammansatta och 11 Ur 

verkar de ? 
Ett okomplicerat och samtidigt rättvi sande svar på dessa f rån 

stä llningar är inte hitt at t åstadkomma. Bilden bli r lätt - ell er k an ~]~~ 
med nödvändighet - f lätverksbetonacl. eftersom olika f~nkt ionsele. 

ment ofta verka inom flera olika funkti oner . Det är svårt at t skapa 

en linjär bi ld av en funktion ell organisation. 
Det ytt ersta sy ftet med en fi entlig aktion mot vårt land torde vara 

ockupation. Härigenom vill fi enden vinna, att han kan utnytt j t lan. 

det för sina sy ft en - ell er hindra sin motståndare att göra detta. 

För att nå sitt mål utnytt jar fi end en olika betvingelsenw toder, 

riktade mot vå r 
civila, 
mi litära, 
ekonomi ska eller 
moraliska 

motståndskraft - ell er mot kombinat ioner av dessa . 
Med utgångspunk t från dessa betv ingelsemetoder bruka r ' tala 

om fy ra försvars fu nktioner 
luftförsvar , 
invasionsförsvar, 
försö rjningsförsva r och 
psykologiskt fö rsvar. 
Denna linj ära hiirl edning av försvarsfunktionerna ar, som man 

snart finner, inte a lldeles logiskt oantast lig - liksom inte hell l r be

niimninga rn a . Låt oss emellertid i den här diskussionen håll a fast 

vid denna vedertagna indelning och benämning. 

Lnftförsvaret. 

L uftförsvarsfunkti onen brukar ind elas i en aktiv och en passir deL 

Den akt i va delen skyddar genom vapenmsats mot ostraffad för· 

stö relse, medan elen passiva delen minskar verkan av anfall sOI11 

gå r igenom detta skydd. 
Passivt skyd el kan ha formen av förebyggande åtgärder, så sonl 

utspridning (utrymning) och bergrumsbyggen, eller av skacleav hjäl· 

pande åtgiircler, såsom brandskyd d, sj ukvård m m . 
Strategiskt sett hör elen akt i va och passiva delen intimt ihop . 1·;oda 
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förberedelser betr~ffande den pass i:a delen minska r en m~ts tå;1dares 
nöj ligheter och darmed lust att na verkan genom luftkng, det må 

:-iJ.;:ta sig mot befolkningen ( terror ), försörjningen (ekonomisk krigs

·öring) eller annat. 
l Ett starkt aktivt luft försvar verkar i samma riktning. 

Vid uppbyggnaden av luftförsvarsfunkti onerna g~ill e r det a ll tså att 

åstadkomma en sådan balans mellan 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 sam

verkan på det strategiska planet, som i krig och uneler krigsförbere

delsearbetet 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 har

moniera med förutsättninga r och åtgärder bet räffande elen pass iva 

delen. 
L u H försvarets principi ell a uppbyggnad och verkningssätt kan teck-

nas på följand e sätt. 

l 
Luftförsvar 

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

Aktiv del: J ak tflyg (lfrobotar), luftvä rn (lvrobotar), 

luftbevakning 

Passiv del: Utspridning (utrymning), bergrum, skydds

rum, civilförsvar: brandt jänst , sjukvå rd m m. 

Fi entli g effekt. 
------------------~---------------
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~------------ I_n_v_as_io_n_sf_o_· r_sv_a_r 

Fientl ig insats. 

---- -• 
Aktiv del : F lyg, flotta, kusta rt ill eri , (k ustrobot , kust

jäga re, motorkanonbåtar m m) . 

Passiv del: Kustart illeri (del), a rmeförband, (fältf ör

band, lokalförsvarsförband, hemvärn). 

Fientl ig effekt. 

fnvasionsjö1· svaret. 

Tn vas ionsförsvaret kan strategiskt sett indelas på samma sätt som 

l u itförsvaret. 
M·ed aktivt invasi onsförsvar m enas då st ridskrafter, som verkar 

öv er och utanför landets terr itor ium - styrkor som aktivt kan in

gripa mot en påbörjad eller befarad invasion, den må ske över havet,. 

genom luften eller över land. 
Den passiva delens uppgift blir i konsekvens diirmed 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 hör de båda fnn ktionsdelarna intimt ihop på sam· 

ma sätt som inom lu ftfö rsvaret. Båda bidrar genom sin existens ti ii 

att ve rka avhållande på en in vasionsplanerande motståndare. 

Vid uppbyggnaden av invas ionsförsvaret gäll er det a ll tså, at t lik-· 
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1 beträffanek lu ftförsva ret arbeta sw fram ti ll den balans mel-
~ . . b . 

11 
den aktiva och elen pass1va delen, som ge r opt1111a l verkan uneler 

Ja 11a militärpoli t iska och militiinteo!!raf iska förutsiittning·ar H a r den 
a1V ~ ~' · · · 

~ Jansen åstadkommits ha r man också def in ierat st ri dsk rafternas upp-
[Ja . l 1.. - " " . 
, ifter t sto rt oc 1 ost t ragan om el eras utgangsgruppermg. 

" Vidstående bi Id a v ser ill ustrera invas ions försvarets sammansiit tn i ng· 

ch verkningssätt. 
0 

yag vill för säkerh ets skull redan nu ha sagt . at t avs ik ten mecl 

de~na framställning in te ä r att va ra polemisk. Det li gge r kanske 

niira ti ll hand s. att benämninga rna aktiv och passiv fatta s i den na 

mening. Man kan möjligen hitta neutralare uttryckssätt. både när 

det gäll er lu ft -och invas ionsför sva ret, men eftersom benämningarna 

redan vedertagits inom luftförsvaret har jag in te ve la t införa nya 

begrepp. 

F ör sörjnin g sfär svMct. 

Försörjnings försvar innebär pop u lärt sagt försörjningstekniska 

iörberedelser för att under krigsförhållanden ti llgodose civ ilbefolk

ning och krigsmakt med livsmedel och materiel. 

Utgångs läget utgöres av fredstandard och frecls lagerhållning. Dä r

till kommer el en produkti on, som kan åstadkommas inom landet un
der krig. 

Det som inte kan kla1·as ITi ecl clessa ±-·· t ··tt · " t oru sa ·nmgar mas e lmpor-
teras. 

Med försörjningstekni ska åtgärder sku ll e a ll tså närmast menas 

uppföljning och beräkning av behovet av olika va ror samt diirpå 

grundade 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 rut
sattn ingar för krigs impor t. 

h Det ligger i sakens natur, att försörjningsförsval-et också måste 

a e_tt visst grepp om dc transpor tmedel, som erfordras för import 
Och ID -·J 1. .1 . . 11 .,:es c 1stn )Ut!On. 

Tt][ fö- ··.·. f.. "el .. .. 
--... l SO IJnmgs orsvaret som sa ant bor man daremot knappast 

111 i1
°111 man ska ll hå ll a s ig till en linjär framstä llning - räkna de 

f nitara eller andra medel, som skall skyelda försörjnino·en mot an

l:ft_ooc~~ ~Örs töre l s~ :. ? en_ delen av v; rksam heten b~r recl~v isas uneler 
1 m vastons toJ sva1 et. Dock mas te man gw etv1s v1d uppbyggnad, 
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gruppering 0 s v av de senare funkt~~nerna ta hinsyn till f6rsörj_ 

ninasfärsvarets likaväl som ti ll terrortorsvarets behov. . 

Försörjningsförsvarets princip iell a uppbyggnad och verknmg-ss;itt 

f ramgår a v följande bild. 

Försärjningsförsvar. 

Fientlig insats. 

Inrikes kapacitet: Fredsstandard, lager, produktions

kapacitet under krig. 

I mportkapacitet: Krigsim port. 

Fientlig effekt. 

Psykologis/ä försvar. 

Medvetandet om ett starkt milit~irt o c 1 c t v t t orsvar 1 · ·1 f.. utgii r den 

bästa arunden för det psykologiska försvaret. . 

"' 
• o - - •• - • erksan1 

Var j e medborgares deltagande 1 nagon t orm av_ to r sval sv . de· 

het utgör en annan viktig grund , som hindrar forekomsten ,t v 

faitistiska fantasi er hos elen overks~mme. . .· _ . liP 

Många fö rsök görs redan uneler tred att mmska tilltron tdl 0 
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-··rsvarsåtgärcl er. Man ser bara vad vi sj illva kan hitta på i vårt 

t~et land under fr ed. V ad skull e då inte en fiende kunna åstadkom

~~a und er krig, när han s psyko logiska krigfö ring åtfö lj es av um

~äranclen för vårt folk och kan ske tillfälliga f ien t liga framgångar 

110 t vårt land. 
J . .. • - . 

Det är det psykolog1ska fo rsvarets uppg11t a tt genom upplysnmg 

och annat motverka uppgivelsetendenser och shirka motståndsvi lj an. 

Det psykologiska fö rsva ret måste genom syra all annan verksamhet. 

Funktion ell avvägning 

Det är på sätt och vis motbjudande att ta ia om elen inböreles be

tydelsen mellan olika försvarsfunkt ioner. R edan en ganska y tlig 

betraktelse ger snart vid handen, att dc olika funktionerna inte kan 

undvara varandra, åtm instone inte någon längre tid. Bryter någon 

av dem samman, så påve rkas a lla de andra på ett kanske avgörande 

sätt. 

Man kommer emellertid inte ifrån, a tt en hel serie värderingar 

måste göras mellan funktioner och inom funktioner, för att syste

met skall få optimal effekt. K an el en optimala ef fekten framräknas 

torde det inte f inn as mycket at t tillägga beträffande organi sations

utrymme och ans lagsti lldelning. Svårigheten ligger väl främst i att 

komma h am ti ll r~itta och därmed gemensamm a ingångsvärden. 

Hur avvägningen i princip kan tänkas ske i olika instanser illustr e

ras i fö ljand e exempel. ( H~ivarm a rnas längel saknar här innebörd. ) 

Sfral~ -

~ g i~ k L u 

a v va9-

n t "ng . 

OperQ ~ 

{ Ttv o c h 

fQkl/.si; 

Ovvc;;9-
r'7t~9· 

22 

or////crt. 

'V VI XI, VI 
R~""~- M/nor. 

,rdriJo,-.,u ku.sfQr-

p&7n.5or h~rn- 1/1/er/·, 

osv vor~ moJbr-

o .s v kononCt:ff-
lar osv 

J09QrC, 

~"~!79· 
ku.slro
bot'ar 
o sv 
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Vår aktuella avvägningss ituation har vä l vid det här laget d skn

terats t ill leda, men fö rtjänar fortfa rande en del komm entarer. 

Jag hå ller med överstelöj tnant Skogluncl om, att kombin ati,,ntn 

hemortsbekämpning - kustinvas ion är den för närvarande och 1n0 111 

öve rskådlig tid sann olik t snabbast verkande och därmed farl i"aste 

anfall sfo rmen. Därmed skull e all tså luft- och kustinvasionsförs1 Lrets 

relat iva betydelse vara uttalad. 

Man måste emellertid ha klart för s ig, hur pass lång livat l'lt så

dant kon staterande är . N~i r man skall 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 slutsatsen är gil t ig. 

Jag tror också clet är på sin plats att konstatera, att våra l Jvr~ik 

n ingar rörande en motståndares ti ll v~igagångsä tt aldrig kan bli annat 

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 motståndarens t il l

vägagångssätt blir beroende av våra försva rsuppbyggnaclsåtgii r der. 

Satsar vi för hårt på ett visst farligaste alternativ, så elim imras 

detta och ett annat blir fa rligast. Att finna rät t medelväg uta1 att 

för elen skull splittra sig är inte lätt - om det ens ä r möjl igt 

för en li ten stat utan allierade och u tan atomvapen. 

Att fö rsvara ett land cl ubhelt så stort som Storb ritannien med ett 

befolkningsunderlag, som kn appt uppgår ti ll Londons, måste imwl 1iira 

problem. Det bör inte förvå na, a tt flera olika lösn ingar med ol ika 

förutsättningar kan presenteras, varav säkert ingen med fog kan anses 

vara elen absolut r~itta. 

Luftförsvaret. 

Utvecklingen mom lu ftförsvaret säger oss, att verkan a v an fall , 

som går igenom elen aktiva delen, framdeles kan bli avsevii.rt och 

farligt större än tidigare, om atomvapen kommer ti ll anvii.ncl ni ng. 

Möj ligheterna att hindra sådana an fa ll ha - åtminstone vad Jll an 

nu kan se - inte ökat i motsvarand e grad, såvida man inte bnker 

sig en extrem vedergällningsstrategi. 

Detta talar för en relativt ökad betydelse a v el en pass i va fun k

tionsclelen. I mycket innebär utbyggnaden av denna oli ka långti ds

åtgärder ; skydds- och bergrums byggen, utspridning a v bebyggelsL, in

dustrier och lager samt skapandet av effektiv civilförsvarsorg·tni

sat ion. 
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Den akt.iva funktion~delen karakteri se ras av robotutveck lingen. 

Därmed bln· dess uppglit av mera renod lad luftförsva rskaraktär än 

tidigare. 

Invasionsför svaret. 

Som framgått av el en tidigare tex ten tror jag, a tt vi 1 första hand 

bÖr få till stånd en di sku ssion på det strategiska planet rörande ba

lansen mell an aktivt och passivt_ in vasionsförsvar. Det är dock på 

detta 12lan de verkhgt betydelsetu lla och principiel la synpunkterna 

skall varderas. Den nyss avslutade försvarselebatten U]Jpebö ll sig kan

ske va l n?cJ..:et Vlcl taml1gen ov id kommande taktisk-tekniska jäm

~öre l ser, v1 lket delvis b~ttnar ~bristande organ isationsanpassning·. Jag 

aterkomm er t! ll detta langTe tram. 

Aktivt försva.r och passivt försvar - gärna också motståndsrö

relse - b1ldar tJllS:lmmans den avhållande fakto rn . Ing·en av delarna 

k~n .~nclvaras:. 1lalansen cl em emellan blir givetvis be;oen de av bl a 

mdttargeogra tJ ska förutsättningar. Balans innebär så luncla in te lika 

n.1yck:t av all ting Överallt. I elen biir diskussionen skul le jag emeller

tid vJ lj a se balanser: mot bakgrunden av delarnas principiellt olika 

s~tt att verka mot mvaswnen - avhållande och aktiva contra av

ha ll ancle och inväntande. 

.. D_el: aktiva delen påverkas av jaktflygets successiv:1 minskning och 

~Ve l gangen t1ll robotar och darmed mera renodlad lu ftfö rsvarsupp

, tft In satsmoj l 1gb etern a mot kust- och griins invas ion sföretao· mins-

kas 1 takt med denna övergång. h 

Attackflyget föråldras successivt i sin nuvarande org·anisations-
form D · -. ·n · ·· ~ 
b · · ess uppg ttter t1 SjOSS kompletteras efterh and med kustro-

otar, .som måste rymmas inom en knapp marin anslao-sram. 
Manne l l · l t 1 · · · ·· ö 

l·_ . n s c: l c e a --:ttva m vas lOnsforsvaret känneteck nas av en 
' 1aftJg nedskarnmo· c,· 

Summ.ain trycket blir, att det aktiva inva sionsförsvaret g·år mot 
en l·ra ft C · · 
l· ' .. tg orsvagnmg. Hur nmmar nu detta med de procrnaser som 
'an sta Ilas ? h 

b tÖ~erstelöjtnant Skoglund menar, at t lu ftinvasion som Sj· ;llvshncli o· 
e v mg l f . ( . . . . .. c c, 

l" k . e .se 01111 mvctstonsform ?) m te ar aktuell i dan· men sanno-
1 t bltr det llt - · .c- · 1 s b' 

detta v - .· ~. l11et I ilamtlcen. om ren prognos betraktat torde 

011 1 
ata ul.,tJgt. Mmdre mvas10nsstyrkor kan framdeles göra mer 

1 c e har sto l tD · ·· · ' 
c av a omvapen. armecl mmskar nackdelen av heoTän

c, 
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sad transportkapacitet i luften. Samt idigt förbättras lu f ttransport

tekniken. 
Proonasen måste emellertid stiillas i relation ti ll våra motåtgi ir cl~r 

för at: den fakt iska framt ida risken skall kunna graderas i förhåll an
dc till andra riskalternativ. Vårt nuvarande jaktskydd kan - till 
sammans med det passiva luftinvasionsförsvaret - med rä tta an ses 
ha en mycket väl ti ll tagen dimension för att verka avgjort 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 organisationens kvantitet givetv is i hög grad påverkas av . 

om vi får atomvapen eller inte. 
Risken för att anfall skall gå igenom det aktiva luftinvasionsför

svaret är inte så stora i jämförelse med det rena luftförsvarsfallet, 
eftersom man h;ir rör sig med helt andra »vapenbärare». N a go n 
vå li kartade grunder motiverad försk jutning i betydelse från akt ivt 
t ill passivt lu ftinvas ionsförsvar torde därför inte vara aktuell. 

Ret6iffandc kustinvasionen betonar överstelöjtnant Skogluncl . att 
elen alltjämt måste betraktas som elen snabbast verkande och diinm d 
farl igaste invasionsformen. Den posit iva deklarationen om behovet 
av ett aktivt djup försvar för att möta detta hot kan enelast halsas 
rncd ti ll fredsstä llelse. »Försvaret av vår nära 2000 kn1 långa kust 
kräver bl a ett djupförsvar, där lwvet ända frarn till motstån darens 
kuster ttfn)•ttjas. »Likaså kan man inte annat än .ställa sig pos:tJv 
till Skogluncls synpunkter på kustfö rsvaret , som utgor en del av hade 
djupförsvaret och det passiva försvaret. Det enda jag ~ir lite besvd..:en 
på är, att Skogluncl fortsättningsvis 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. J ag tänke; 
därvid inte speciellt på flottans utrymme i djupförsvaret utan pa 
hela elen aktiva delen. Överstelöjtnant Skoglund kanske vill komplet
tera sin framställning med några synpunkter på detta? 

Eftersom det numera är så populärt att tala om andras fögderi 
kanske jag i utbyte kan få lämna några synpunkter på den pa~s iva 
delen av invasionsförsvaret . . ... " . __ il 

För att det passiva mvas10nstorsvarets avha llancle eftekt ska. 
bestå, måste det anpassas efter de nya kraven. Hiirvicl inverkar val 
i synnerhet luft- och gränsinvas ionshotet på armestridskrafternas ut· 
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form ning och kustinvasionshotet på uppbyggnaden av kustförsvarets 

pass i va del. 
Lantstridskrafternas begriin sa cl e rörligh et ~ir ett beklagligt faktum, 

50111 också framhäves av Skoglund. Beroendet av hit tfö rstörbara 
transportvägar begränsar i atom tidevarvet på ett otäckt sätt de kon
ventionellt uppbyggda lantstridskrafternas både st rateg iska, operativa 
och taktiska rörlighet. M an måste finna väga r att neutralisera detta 
beroende. 

Ett sätt synes vara, att man ganska radikalt går in för att utnyttja 
oförstörbara transportvägar - fö r armens del kanske fr~im st luft
vägarna, 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 över
gång till hitta atomförbancl. 

Kissinger1 ) har ski sserat en annan lösning. H an tiinker sig ett 
antalmotståndsöar - nukleä ra igelkottar - utrustade med långskju
[ancle, atomladelade raketvapen. M ellan dessa operera små och liittrör
liga fö rband av främst pan sartyp. 

Kissingers lösning innebär, att man i huvudsak godtar elen inskränk
ta 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 pansar
fordon. Förbanelen få sin eldkraft huvudsakligen genom samverkan 
med de atom laddade raketvapnen. 

Kapten Adel! har i denna tidskrifts majnummer 19G8 gjort vissa 
jämförelser mellan detta system och kustförsvaret. Skydclade och 
utspridda skärgårdsområden, långskjutande kustrobotar, helikopter
och fartygsburna kust jägarförband, i luckorna motorkanonbåtar m m 
- liknelsen stämmer ganska bra. 

En liknande lösning för armestridskrafternas del ligge r vad jag 
kan förstå bestickande nära till hands. 

Funktionell organisa tionsanpassning. 

En penetration av totalförsvaret som denna aktuali se rar också or
ganisatoriska spörsmål. 

1

) »N'ucl ear weapons and foreign policy .>> 
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Det synes log iskt, att funktionernas och funktionsdelarnas s;ilt at 

verka i takti skt.. operativt eller strategiskt sammanhang form ar or~ 
ganisationen. l teckningen av försvarsfunktionerna kan clärf i)J· c\ . 

organisatoriska huvudkonturerna urskilj as . ' 
Jag skal l hä r inskriinka mig till att lägga några synpunkte1· ]hl 111 _ 

vasionsförsvaret och vissa delar av luftförsvaret. 

Tahtisl< oryauisation och ledn·iny. 

[ taktisk in stans utgör fö rbandet den organisatori ska enheten . Fii r

bandens sammansättning g rundar sig på takt isk-tek ni ska fönn<itt

nmgar. 
Inom det aktiva in vas ionsförsvaret åte rfinns t ex jagarflottiljer. 

som ii r samm ansatta a v j agar e och motortorpedbåtar och som h~ir 

ett system av olika vapen. Den önskvärda vapenkombinationen lw~hm

mer denna organisation. 
Inom det passiva invasionsför svaret har vi på motsvaranek <itt 

taktiskt sammansatta förband med infanteri , artilleri , pansar o s \ 

i önskvärda proportioner. 
Den takti ska ledningen kan lokaliseras till fl era olika nivåer , be

roende på fö rbandsenh etens storlek och uppgift. Vi ha r på sjön f,jr u

tom det enskild a fartyget ;iven t ex grupp, division , fl ottilj , eskader. 
flotta . På motsvarande s;itt återfinner man på land t ex kom p;~. ni. 

bataljon, br igad, förd elning. 
N å go n tv ekan om att el en taktiska ledningen i strid måste vara en

hetlig torde inte föreligga. Det synes också självklart, att den taktiska 
ledningen på olika nivåer i princip skall svara för utbildninge11 ;n 

de förband den skall slåss med i krig. Behovet av den taktiska in;;tan

sens medverkan betr~iffande utveckling, utrustning och takti sk or
ganisation framstå r likalecles klart. 

Några svå righeter att anpassa taktisk organisation och ledn ing 

t ill de krav , som utveck lingen successivt för med sig, har väl i a11-

mänhet inte före legat. 

cJrganisal'ion och lednin g operativ ·instans. 

I operativ instans utgör det operativa systemet den organisatonsk<J 

enheten. Förbanden u tgör spelbrickorna inom detta system. 
Proportionen av olika taktiska förband inom systemet måste grun

da sig på en beräkning, hur uppgifterna effektivast skall lösas . Det 
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aktiva invasionsförsvarets uppgi f ter t ex löses med hjälp av ubåtar. 
attackflyg, jagare, motortorpedbåtar, kustartill eri o s v, vi lka alla 

fylla vissa deluppgift er i system et. 
Det kan synas självklart, att den som skall svara för uppbyggnad en 

av ett sådant operat ivt system. bör kunna välja bland alla dc medel, 

50m kan verka inom detta . 
Så är tyvärr inte allti cl fallet. Inom det aktiva invasions försvaret 

är det som bekant så , att attackf lyget och marin en på grund av olika 
organisat ionstillhörighet utlämnats a tt konkurrera om utrymm et inom 
ett gemensamt operativt system. Detta bör givetvis rätta s till. H ela 

elen aktiva delen bör sammansmältas till en enh et. 
F lotta och kusta rtilleri är f n väl sammanknutna , när det gäller 

utveck lingsarbete och operativ ledning inom invasionsförsvarets ak
tiva del. M an kan förutspå, att elen sammanknytningen blir a ll t fastare 
i framtiden . Vi sakn ar attackflyget i detta system. 

Beträffande speciell t el en opera tiva ledningen är det självklart. 

att man inte effekt ivt kan operera med ubåtar. f lyg, jagare, motor
torpedbåtar och ku st robotar inom samma områden och med samma 
uppgif t, m en med skilda operativa ledningsorgan. 

Genom att personal frå n hela den aktiva delen får utbildas och 

avancera till~ammans och bilda en gemensam body för rekrytering 
av ledn ing t fred och krig befrämjas en logisk och balanserad utveck
ling och lägges grunden till en n a tu r !i g och nödvändig led n ingsor
gam sa tJO n. 
?e~ kan invända s. att at tackf lyget har en självständig uppgift vid 

g;·ansmvas ion och att det då är oberoende av flotta och möjligen ock
sa kustartilleri. 

Det kan vara riktigt. Men utgö r den aktiva delens helhet därvid 
en nackdel ? Var j e akt i v fun ktionsdel kan givetv is fortfarand e ope
rera 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 till
sammans med det pass i va invasionsförsvaret. Den invändningen kan 
Vara värd en sä rskild liten diskussion. 
. Om uppgiften blir aktuell , så förutsätter detta för det första att 
m . .. ' 
_vas1onen redan ar ett faktum. För det andra vi ll jag starkt ifråga-

satta, om vi har något attackfl yg eller överhuvudtaget aktivt försvar 
av ])etydelse elen dag invasionen verkligen sättes in. Vi har kanske 
tyvarr kommit in i ett orealistiskt vanehinkande i det fallet. 
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A ll a k~itme r v~il igen bilden av , hur motståndarens invasion sst) rkcn

hackas sönder av det aktiva invasionsförsvaret, va rpå den pa:-s iva 

delen tar hand om och så smån ingom likv id erar resterna. ] ngen mot

ståndare ger oss denna u r hans synpunkt vanvettiga chans. J-l an l o111 _ 

mer 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 spel, innan han s.•t ter 

i gång operationen. 
I denna log ik ligger också svaret på , hur det akt iva invasionsför

svaret skall utnyttjas, vilket är av betydelse för vårt organ isatonska. 

tänkande. Det aktiva invas ionsförsvaret måste vara uppbyggt för 

att kunna hota motståndarens invasionsstyrkor. Motståndaren tvingas 

då att eliminera 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 

motståndaren åsamkas proportionell a förlu ster. 
Det till synes paradoxala är alltså, att det aktiva invasions för s\ ·t ret 

måste byggas upp för en strid , som det sannolikt a ldrig kommer att 

få uthimpa. 
Det anförcia understryker ytterligare behovet av en enhet ligt ledd 

uppbyggnad, utbildning och operativ verksamhet för den aktiva de

len . Däremot framstår .inte en gemensam operativ ledning för den 

akt iva och passiva delen tillsammans såsom något pr imärt ell e r •Jav

vis ligt logiskt krav. Behovet av nära samarbete - i synnerh et på 

underhållssiclan - måste dock ih ågkommas, då det påverkar s: ttet 

att etablera sig. Just det operat iva ledningsproblemet har emelll rt id 

månaa fler aspekte r, än som kan redovisas här. 
b . , .. 

Det anförda underst ryker också behov et av ett sta rkt aktivt tor-

svar. Därmed skall vi naturligtvis inte g lömma bort det passiva för

svarets betydelse. Den aktiva och passiva delens strategiska san.hö

righ et och så lunda gemensamt avhålland e effekt har tidigare på

pekats. Även om motståndaren måste börja med att bekämpa det ak

tiva försvaret, så utgör den pass i va delen en styrka i ryggen på ck t ta. 

Motståndaren måste, om han planerar en invasion, i princip gå längre 

i sin bekämpning av det aktiva försvaret ju starkare detta stöde" av 

en passiv del. 
Ytterligare ett exempel på önskvärd organisationsanpassn ing i npe

rativ instans bör kanske nämnas. 
Det territoriell a luftvärnet fun ktionerar primärt inom luftförsva

rets aktiva del, men sorterar under invasionsförsvarets passiva de l. 

Aven i detta fa ll bör den aktiva delen utgöra en enhet. 
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Utvecklingen från luftvärn mot luftvärnsrobotar och från jakt

.1 .0 . mot luftfö rsvarsrobotar aktua li se rar givetvis ytter ligare en sådan 

t );111 a n sm~i l tning med en hetlig ledning av uppbyggnad. utbildning 

s:h operativ verksamhet. Man kan knappast tänka sig skilda opera

ojva 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 llgängliga hj älpmedel utan hänsyn t ill konkurrenssynpunkter. 

personal f rån både luftvä rn och jaktflyg måste få utbildas och avan

cera ti ll sammans inom sin funktion sdel, varm ed bättre förutsättningar 

skapas för en ba lanserad utveckling. 

Motiven från invasionsförsvarsexemplet upprepar sig. Jämförelsen 

behöver inte ytter liga re utvecklas. 

En organisationanpassning som i dessa exempel sker naturligtvis 

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 kiinsligaste, men också de v ikti gaste vid omorgan isatio

ner. H el t visst kommer så el ana här organisatoriska operationer inte 

att kunna ske helt utan intressemotsättningar, även om rena intres

sesynpunkter g i vetvis ha underordnad betydelse. En väl genomar

betad personalplan är emellertid en föruts~ittn ing för a tt syftet -

sammansmältning i ordets bästa bemärkelse och därm ed balanserad 

utveckling - skall nås. 

Organisation och ledning i sf1'atcgisk in stans. 

Funktionernas och de operativa systemens verksamh et måste sam

ordnas. Trådarna löper samman i strategisk instan s. 

i\ven el en strategiska ledningen består av olika ni våer, från den 

som närmar sig elen operativa och upp t ill den rikspolitiska. I det 

här sammanhanget finns det ingen anledn ing att gå utöver krigs
tnaktens ledning. ' 

.. Den st rategiska ledningen av krigsmakten åvi la r en gemensam 

overbefälhavare. Krigsförberedelsearbetet bör följakt ligen i motsva

rande utsträckning ske i elen gemensamma staben - försvarsstaben . 

, A. v krigsförberedelserna tänker man i fred kanske i första hand 

Pa avvägningen. Aktivt och passivt invasionsförsvar måste t ex vä

gas mot varandra, invasionsförsvar mot lu ftförsvar o s v. 
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Seclan en planeringssekt ion ti llkommit i försvarsstaben , h;~· för

utsättningar skapats för att underlag för en avvägning i sto rt i110111 

krigsmakten skall kunn a utarbetas . Vt .lk en mynchghet ell er In st itu 

tion, som denna avvägn ing i framtid en bör åvila, kommer väl sJ sn1å_ 
n ingom el en nu arbetande högstal edningsutredningen att svara på 

Formell t åvi lar uppgiften i n che fen för försvarsdeparlemen 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 stans. 

Uppgiftsförskjutningen mot m era renodlat st r a tegiska up l'~ iftcr 

för försv arsstaben kommer säkert att påfordra ytterligare omc,rgani

sa tioner i denna in stans. Å tskilligt finns fortfarand e att både lä•, ... , 
"'to-t. 

ti ll och dra ifrån, innan man nått en organisation, som motw arar 

de nya uppgifterna . 

Sammanfattnings vi s ka n man al ltså .l okalisera .l edningsuppg i tnna 

till en strateg isk, en opera t i v och en taktisk instans. 

Ledningsorganisationens princip tilbmpacl på in vas i on s- och l u tt
försvaret, framgår av fö ljande skiss. 

51r=t'~:J.IS.i: 
/nJt'ar?..r 

open:,t'!v 
;"rr..s l~ns 

7ökl/ s./: 
~~ st'on.s 

}

For · 
beMC' 

/nVOS';0/?S' 

.,rr:Ir.s-vc:Tr 

Fiktioner 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 försvarshi storia - marinens 

rasering uneler de oroliga 19:)0- och -GO talen - kommer cle s<Jnno

likt a tt stiillas inför samma mystifikat ion . som alltjiim l omger Svea

borgs kapitulation för 1 GO å I · sedan. 

Förklaringen till cleL nu intriiffade ligger helt visst till stor del 

på det psykologiska planet. I bakgrunden står en ser ie fiktioner, som 

skapats kring marinens - särskil t flottans - verkningsmöjligbeter 

och betydelse i den tidså lder, på vars tröskel vi nu slår, atom- och 

robotålcl ern . 
Den kanske mest ut brcclcb fiktionen är elen om flygets »Övert<~gan

de» av fl ott a ns uppgifte;·. Man söker clock förgäves i offentliga akt

stycken efter svar på frågan: vilka uppg ifte r iir det som Övertas? 

.\Ian finner end ast ett allmänt hållet u t talande om. »att uppgiften 

att bekämpa fienden t ill sjöss i ökande grad ska ll åvila flygstrids 

krafterna». Ihålighelen i detta påst~\encle ha r i flera sammanhang 

påvisats från sjömi liLirl h ål l. J1är skal l emlast ges en kort samman

fattning av ck sjöförsv<JrsfunUioner. 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 ) utlziggning· i oss omgivande farvatten av offensiva och clc

iensiva miner ingar - a v erfarenhelerna 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 torpeder, undcrvattensrobota r m m att e rhålla szinkamlc v er km 
lllot undervallenskroppen hos »stryktåliga» sjömål, 

. (3) precisionshekzimpn ing uneler mörker och dålig sikt av ett ficnl 

ltgt invas ionsföretag·. som insättes mecl ett stort antal smärre farty,~· 
och båt · · l l l · · l · ar - p recJ Ston se c mec slo t· ammunitiOns .;:<1paote t , 

. (4) jakt på fientliga ubåtar, som anfalle r sjö farten . sätter . iland 

I<J Jdstyrkor e ller prickskjuter mhotar in över s venskt territorium, 
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(5) dold spaning i f iendens farvatten, t c utanför hamnar . vie] 

tonnagesammandragningar m m, 
(6) minsvepning av för import- och kustsjöfart nödväneliga leder 

samt 
(7) konvojering såväl i krig som vi cl beredskapstillstånd (neut ra

litetsvakt ) . 
Till det sagda bör fogas betydelsen av clet kontinuerliga mo ttryck 

mot fi endens operatione1· till sjöss, som endast kan skapas med sjö

st ridskrafter. 
Skälet ti ll att det ingenstans 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 jämför t c vissa kostnadsuppgifter för en 
jagare med ett fl ygplans och finner, att medan ett modernt flygp lan 

idag kosta r 2- 3 mil j kronor kostar en jagare 100 milj . 
Intet kan emellert id vara mer vil seledanek än kostnadsjämfÖrl'lscr 

av det ta slag. Jiimförelscn haltar, inte endast därför att man hiirv icl 

bortsett från enhetern as olika livslängel och att i fartygsprisel in

r~iknats iiven kostnaderna för bl a ammunition. E n rättvisand e d~o

nomisk jämförelse kan a ldrig erhå llas, om man inte räknar mccl alla 
kostnaderna. En exakt beriikning av dessa kostnaders fö rdelning på 

den enskil da enheten ~ix naturligtv is svår att utföra. Någorlund;1 

j:imförbara viirden kan emell erti d nås genom att recl ov isa det ul lly lc. 

som man av en försvarsgren (vapengren) erhåller i förhå llande t ill 

den ekonomiska insatsen. Frågan 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 andel i försvarshud

geten jämfört med flottans ca 300 mil j kronor? Inom elen för f lyg·ct 

angivna ram en to rde det vara möj ligt att hålla en f lygstyrka av 

sto rleksordningen GOO moderna stridsflygplan . Detta innebär - med 

a ll a kostnade r inberäknade el v s oms;illning av f lygmaterielen , an

skaffning av vapen, flygfält, hangarer, materielens underhåll , ()v

ningar, löner m m - en medelkostnad av ca 2 milj k ronor pct 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 - heli

koptrarna inriiknadc. En fortsatt utveckling inom nuvaran de ck< no

mi ska ram innebär 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 
stO · · · r::0 l . l .. ll l t 

J '"ter mmskas. 300 m t! Joner och L) cn 1ete r mneJar - a a ;:os-
~1~ . . . . 

der inräknade - ltkalcdes en kostnad av 1 medeltal ca 2 mtlJoner 
nar enhet och år. / l it hålla ett stridsfartyg kostar alltså i medeltal 
pe . r o • f l 
. te me?' än att hålla ett stndsflygplan! ~at vara att vtssa artyg ;:os-
1:r mer och andra mindre. Detta iir enelast en följd av de särsk ilda 

~örutsättningar, som gii ller för dc sjö_gåendc enheterna. _Kvar - ~tå r 
mellerticl att om man ser ti ll de vethhga kostnadcma, uttaller pm

~örelsen fartyg - flygplan helt an norlunda :in en ligt gängse före

ställningar. 
Med hiinsyn till att priserna ä ven framdeles torde komma att 

stiga snabbare vad giill er flygmaterielen än för fartyg1 ) 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 s jöss. Att mär

ka ~ir att några sådana be r:ikn ingar icke ingick i underlaget för 1958 
års försva rsbcslut. 

Det riicker sålunda inte med att flyget inom vissa sektioner och 

uneler vissa bet ingelser kan verka mot sjömåL 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, operati vt sett. ::vlan få r nämligen 

icke bortse från en angripande 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;\ kcmmer att s~inkas vore fe l att förneka. 1\Ien 

även andra stridskrafter kommer att slås ut. Flygplan kommer :1tt 

skjutas ned, st ridsvagnar skjutas sönclcr, soldater stupa. Under andra 

världskriget var förlu sterna enorma . U neler t c operationerna i St illa 

H:1.vet uppgick förlus te rna i flygplan t ill !'iO .OOO nedskjutna enba rt i 

samband med sjöstrider. r kriget på elen europeiska kontinenten för

stördes 100.000-tals stridsvagnar. Antalet stupade soldater var lotalt 

nästa11 dubbelt så stort som hela Sveriges befolkning. 

Trots cldt;_~ v ill man alltj:imt ha flygplan. stridsvagnar, soldater. 
1\nlednitwen hiirt iil får anses vara att man i dessa försva rsmedel o . • 

7)--:-- --
k Jamför president E is<'nhowcrs uttalande om att dc senaste flygpla nstype rna 

Ostar >> lik a mycket som sin egen vikt i guld >>. 
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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 ids
mceld 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 spckubt1' mer 
kring fartygs sårharhet må h;i.r ni imnas - elen tyska eskadern~ !;e
nomiJI·ytning av Engelsh1 kanalen 19-~3. J\Iitt för n;isan pa hela 
engelska flygvapnet några mil utanför kusten passerar tyska s la~
skcpp, kryssare och j agar c efter at t h ::t lämnat J hest ( <i~ir el c rll'ss

förinnan utsatts för flera tusen f lyganfall) på v~ig t ill baser i \.o rd
sjön 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 uppstod uneler denna Oj)l' Lil i c '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 sbr
gånlsområclen ett v:iscntligt 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 h t· lkr 

293 

. te överbetonas. Fartygens styrka och svaghet skall mätas med sam-
111 a må ttstock som gäller för fl ygplan , stridsvagnar och soldater . 
111 ::-Jär andra argument tryter framförs ofta i försvarsdiskussionen 
tt »f lottan ju fått så många jagare nyligen», att en minskad ekono

a ·s] - ram »en tid framåt» inte skulle behöva få så allvarliga åter
J111 ' 

ve rkningar. 
Aterigen en f iktion. 
Sant är att f lottan tillförts fyra nya jagare de två senaste åren 

och att man inte behöver gå många år tillbaka för att finna sjösätt
ningsdatum för ytterl iga re två jaga re. För att emellertid kunna be
döma, om detta är mycket eller litet måste man betrakta behovet av 
sådana fartyg som helh et. 

I vår nu varande flotta ingår två kryssare och 12 j agar e. O m krys
sarna konverteras i jagare, överensstämmer denna styrka rätt välmed 
195<!: års ö B-förslag, som upptog 18 jagare. M ed en li vslängel i linj e
ilottan av 20 å r erfordras för att vidmakthålla denna styrka en er
sättningsbyggnacl a v i m edeltal något mindre än en j agar e per år ell er 
- med en m era ekonomisk planläggning - en grupp på fyra jagare 
vart femte år. D e nyssnämnda fyra Östergötl and-jagarna ing ick som 
ersättningsbyggnad för kryssaren Gotland och två äldre jagare i en 
ursprungligen sexårig plan, som strax blev en sjuårsplan , seelan nio
årsplan och i nuvarande stund en 10 a 12-årsplan m ed unelantag för 
de enheter, som uneler ticlen strukits på listan . 

Med elen ekonomi ska ram , som nu kan förutses för flottans far
tygsbyggen. g ives sannolikt inte utrymm e uneler hela 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 erforderligt. 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~inda m est ödesdigra 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 nödvändigheten av att ernå stö rsta 
tno jliga totala fö rsva rseffekt. Därmed har el en tredskandes åsikter 
~ e~1 handvändning åsatts stiimpeln »försvarsgrenstänkande». Man 
.~ 1 anleclnmg f råga sig: Vad är det som ger »största möjliga total a 
lorsvarseffekt» ? Vem bedömer detta och hur ? 

Bär är inte avs ikten att betygsätta de utredningar och överv~iganclen , 
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som förekommit i samband med 1958 års försvarsbeslut J k t kan 
dock vara v~irt att påpeka det egendomliga förhå llandet. att m;t 1 50111 
utg·å no·spunkt för alla disku ssioner genomgående haft öH-ut rul ninc._ 

, "' - · · (A l ~ ens fö rsia n·. d v s ett antal fil~tiva försvarsorgan isatiOner c am. l~ cr. 

t il Cesa r ~te) alla med i sto r t sett samma avvägning mellan förs vars
kl:afterna. V ilk a för- och nackdelar 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 rigenom att undanskym m,as. 

Det har därför varit och ~i r all t jämt angelaget att patala konse
kv enserna fö r sjöförsvaret och cl~irmed för vå rt havsomflu tn ;1 lands 
totala försvar av marinens nu in leeida nedrustning. 

Den a ll varligaste följden är, att vårt tidigare ba lanserade i ·n·svar 
tenderar att snabbt bli ett lu cidörs var. Detta rimma r illa m t d vår 
alliansf ri a u trikespolitik, som v~il måste föruts~itta, att vårt i irsvar 
inte kan anpassas till ett intern ationell t fö rsvarssystem, cb1 dc i 
a lli ansen ingående staterna t~ick e r varandras luckor? 

Att snedställningen i balansen mell an olika fö rsva rsmedel k >mmit 
a tt drabba marinstridskraftern a stå r även i motsatsfö rh å ll ande till 
det neutralitetsfö rsvar, som aktu aliseras dä rest vårt land - s.t som 

a ll a hoppas - kan hållas utan för andra staters krigiska kon fl kter i 
vår del av v~irlden. Vårt geograf iska läge medför . att ncutr; htcts
fö rsvarct ~ivcn fra mgent i väsentlig mån komme r att fa ll a på mann
str idskrafternas lott. Genom att som nu sker, skära ned marim l S an
slag med 100- 200 milj per år. kommer möj lighcten1a t ill ett ·ffck
t ivt neutralitets för svar att efter hand minskas avseva rt. 

Den avvägning, som i princip godtogs fö rra å ret , hes lutadco.; m·eld 
det kor t2. kri!:rets skeende som bakgru nd och med pnsg1vande a \ to:<~ 
fö rsvarets utl1ållighct. Sedan dess ha r emellertid mycket h ~i n t fraga 

0111 den internationell t gångbara uppfattningen om ett fr amt1 cl a kngs 
natur. Vätebombskriget framstå r inte bngre som det enda al t,· rnatl

vet - in te ens clet mest sannolika. i\.vcn ihåga om anv~\n clnin ;... t: n av 
· l · -... ' l ·a het. s k taktiska atomvapen ut ta lar man s1g mec en v1ss t oJSI ,J J,.,_ .. 

Denna omsvängning från tidiga re åskådning har utomlanel s n ·dtort 
' · l l T ' 1· !)la-en ökad värdering av det utdragna krigets st n dsmec c. IC 1ga ·e . 

ner på extrema försvarso rganisati oner har övergivits. Man ·~·år . 111 

. . 1 . .. 1 1 1/'iflO för ett balanserat försvar, v d k et bl a tar s1g uttryc ~ 1 o .;a c e J/I i . , 

rustningar. för att snarast ta igen eft erkrigsårens fö rsummelse _i t ra: 
~-a om krigsfartygsbygge. Det har el e facto a ldri g tid igare i l redS 

295 

. funnits ett så sto rt antal örlogs fa rtyg under byggnad världen runt 
tid nu - icke minst för operationer i begränsade fa rvatten. Av 
50111 

fa rtyg är ett betydande antal just av de typer, som vi i Sverige 
dessa .. 

]jaen avbesta ll t. 
nYI "kampen för ett sv~.nskt atomvap: 1: f ramhålles. som hu vu?a rgu -

nt dettas betydelse to t- ett sta rkt t orsvar. Det ar obestnclhgt att 
1111~aången ti ll atom laddningar sku lle innebära en väsentligt ökad slag-
11" " l l l" kraft hos darmed utrustac e v~pen oc 1 vapen.)arare. . 

Något beslu t t atomvapenf ragan har dock an nu mte fatta ts, v tlket 
. ebär att atomladdningar inte kan börja införas i vår t fö rsvar fö rrän 
J)111 
tidigast i slu tet på 1960-talet. 

Dessutom måste hänsyn tas till fö ljande faktorer : 
(l ) Ett ev internationell t atomvapenförbud omöjliggö r för oss att 

förse vårt fö rsvar med atomvapen. 
(2) Den bland stormakterna tydligt märkba ra tendensen att rusta 

även för krig utan atomvapen medför ökad ri sk för lokala krig - ev 
tt tan atomvapen. Så har ju skett hi tt ill s i den långa raden »småkrig» , 
som förts under 1950-talet: Korea , Indokina, S uez, Formosasundet 
etc. Om en fiende angripe r oss utan a tt sätta in atomvapen, kan inte 
vi rimligtv is vara elen nation , som kastar den första stenen! 

Vi ställs alltså in för problemet att hunna försvara oss både med 
och u tan atom va pen. Försvarets avvägning kan därför inte göras be
roende av, om v i ha r atomvapen eller icke. Med den nedrustning av 
den svenska ma rinen som nu inletts , kommer luckan i vårt försvar 
till sjöss att fö r va rj e år v idgas. Ingen kedja ä r starkare än sin sva
gaste länk. A llt ta l om ett starkt försva r - utan att även sjö försva
ret har en ri mlig styrka - itr därför ingenting annat än en f iktion. 
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En jagarofficers grundsyn 

::.J å g ra clubbelriktade reflexioner 

Av löjtnant N. SALA N DER. 

I marsnumret av denna tidskrift förekom dels kommendörka ptenen 

Cels ings »En jagarchefs syn på jagarvapnct» (s 183). dels ka ptenen 

Rheborgs bidrag med sj u marina punkter ti ll »Gemensam grun<]. 

syn» (s 200 ). Båda inbggcn ä r av sto rt intresse i en tid . da vår 

f lottas framtida u tseende är högaktuellt och CM :s annonserad , ma

terielplaner kan förmodas befinna sig i framskridet vardanek De 

båda författarna föret rädde i viss mån olika ståndpunkter i l>e t1-

clelsefull a frågor, och måhända kan det vara av intresse atl söl~a 

dra några jämförelser dem emellan sett med en »3 :e-ståndpunklares». 

i detta fall en yngre jagarofficers ögon. (Med rubriken över delta 

inlägg förs tås så ledes inte någon berättelse om en mardrömsliknande 

upp leve lse med ett plötsligt siktat grund framför den framru ~ancle 

jagaren!) . 
Celsings a rtikel å ena siclan är en intressant historisk öv n sikt 

av jagarens utveckling och har dessutom fått formen av en hylln ing 

ti ll och en plädering för jagarvapnet mot hakgrund av denna ut

veckling. Artikeln mynnar i en otvetydig deklaration av förfat h rens 

tro på jagarvapnets fortsatta värde och betydelse därav även i vår 

framtida f lotta. Ingen vi ll säkerligen ifrågasätta. a tt Celsing talar 

bl a av mångårig värdefull erfarenhet av tjiinst på såv~il älcln som 

moderna jagare och m ed en ärlig indignation över dc farli ga ten

denser han tycker sig spåra genom att Övergå till en hårt basheroende 

vackertväder- och sommarf lotta av värdelösa småbåta r? 

Rheborgs »punkter» utgör å andra siclan en kort men v~l\görande 

klar och pregnant form uler ing av några marina teser av modellår 

1959 men med en klar inriktning mot f ramt iden. U ndcrvattensJ..: rig

föringens ökade betydelse, flygtrycket och hotet om »massförstiirelse

vapen» har därvid bl a gett en viss modern f räschör åt de i ii vrigt 

»eviga» marina sanningarna. Robotvapnen har ä ven berörts ltJ..: sonJ 

behovet av rörlighet i ett modernt krig. Rheborg anför också. att 

»elen snabba militärtekniska utvecklingen möj liggö r och delvis tving· 
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ar r i !l en anpassning och form förändring a v dc marina stridskra f

terna» , l~ l a därför :>att nya vapen med tillräcklig slagkraft kan med 

fÖras pa m ~nclrc J~rtyg · · .» och därför att kärnvapenhotet »ger 

bättre motstandskraJ t och seghet hos ett större anta l mindre strid s

enheter än för ett fåtal stö rre». 

Bär före ligger alltså två ganska sk ilda synpunkter. l\ l eclan Celsin()' 

drar en lans för »en viss .. minimistorlck» (läs : bygg jagare !) formu~ 
\erar Rh eb org motiv<.:t to r en » formföränclrin,g·» mot mine\ re en

het;r .. i s~onc an_tal. hl a för U11clerv~ttenskrig ( läs: bygg ubåtar och 

sma ovel vattenstartyg 1 l. l lur anskvart vore det inte att salomoniskt 

kunna komprom issa med: llygg både- och, giirna i stort antal av 

alla _sorter! Men. den kalla verkligheten g rinar j u obönhörligt emot 

oss 1 form av r~ksstatens snustorra: »il! ari11 c11 : Farf)•gsbygg 1wder 

m m for b~dgctaret ... ett reservationsans lag av ... kronor». Med 

andra ord lonar det s i ~· föga att speku lera kring önskvärda fartygs

slag ocl~ ant~l t~tan standiga, reali st iska sidoblickar på vad som är 

ekonomuh t n111hgt och möjligt. Penningen måste tyvärr öva ett myc

ket s~ort - ofta t _o m avgorandc - inflytande ~iven på vår cliskus

SiOI1 1 nuet krmg iramttcla fart)·o·sb·pcr Celsit1o· ]-o11st·at .. - · . 
b J • t> ' c et dl VlSSel-

\igen elen ekonomiska faktorns betydelse »för små natione ·» 

\.. 
l . .. . t , m en 

am nar c en 1 o v n gt f r an k t åt siclan i resonemano·et. 

. Några reflexioner må göras i ans lutning tilt främst Celsings arti

keol. _Han konstaterar bl a att den »egendomliga uppfattningen» upp

statt, _ att Jagarna skall »slopas» därför a tt de med nuvarande ut

rustnmg _ej_ kan bemiistra alla situationer. Härvid avses vzil främst 

deras 1110Jligbeter att idag effektivt övervaka luftrummet och fö r-

svara s . t -- 11 l l - l . 
är - l~ m~ . ant<I an_cc utt)urna vapc~ . F~rmulenngcn »slopas» 

.. ],anske nagot tnJSSViSancle. Ingen l1ar JU h1ttills på allvar fram-

fort hav å l l o .. o 

' pc s opanc e av vart nuvarande, forhallanclevis moderna 

och starl -a Jo a o· . " l l f 
. ' . _ <~al vapen men va 1ar · ortsatt nybygg11ad i framtiden 

~;, J agare Jtragasatts. ::'llotiven härtill är många, bland de viktigaste 

a endast anföras två. 

l :o 

F'o t 
111Yct/ sa~~ 1:ybygga~1cl e av _)agare kan - _friimst .. På grund av den 

0 1
. et_ battiga tekniska torclynng, som ar en nodvändio· fö 11·c1 av 

e terg r . ]- l' . . . b . 

sit . lV Iga ,va iletsk rav - av praktiska, ekonomiska skäl i dagens. 
Uat!On o l . :· . . .. b . - . 

c 1 m om n<umast over ltckbar framtid endast resu ltera 
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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 av iagar
klass på bekostnad av övriga vapenbärare . En dylik förskjutn in g· ll1ås
te 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 
t ill effektivt försvar främst mot lu ftburna vapen kommer even 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 större, sannolikt färre, 
och dyrare fartyg utan relativt sett förbättrad motståndskraft, i det 
andra fa llet får vi lika stora, få, dyra men relativt sett offenstvsva
gare fartyg. Ett svårt val! J a - 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 så

ledes 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 be
kämpning av »flyg, ubåtar och invasions- (handels )tonnage» ( i nyss~ 
nämnd ordning) med risk att fiendens Övervattensstridskra 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 ubåtar 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 kan i egenskap av rörliga lu ftvärnsbatterier aktivt utnyttja 
\ tnämnda metod» (el v s luftvärnsbekämpning av flyg med artil
~~r i och/eller 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 inva-

sionsförsvaret ~ 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 övervattens
stridskrafter torde i regel inte i och för sig utgöra primära mål 

0111 något av de Övriga slagen av mål samtid 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 offensiva uppgifterna i sjöförsva
ret andas inte riktigt samma förtroende för ubåtarnas, torpedbåtar
nas och de lu ftburna stridsmedlens offensiva lämplighet som Rhe
borgs »allsidiga och på djupet uppbyggda försvarssytem, byggt på 
sam- och växelverkan ... » Kanske skillnaden till sist bara består i 
från vilken tid r espektive 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 jagarkommenderingar men ändå med samma stolthet 
Över och tilli t till dagens svenska jagarvapen - att konstatera 

att detta vapen just nu väl har en styrka a v sevärt överstigande 
vad det någonsin haft och 

att detta vapen mänskligt att döma kommer att bestå och moder
niseras under avsevärd tid framåt utan att slopas (utom av ålders
sJ .. l 

-;a en gång) samt 

_att våra jagare fram till 1970-talet är och kan förbli väl lämpade 
f~r sina viktiga uppgifter och därmed lwmmer att utgöra en nödvän
d1g och väsentlig del av vår flotta. 

Den yngre j a.garofficeren må dock samtidigt tillåtas deklarera sin 
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·1nslutnino· till »linJ·e Rh cbor2·» i de här diskuterade frågorqa " 
{.. . h ""' ._ ,-u 
längre sil~!. Därmed fö lj er iivcn ås ikten att argument för nyl1 Y;.:-g-nac1 
a v jagare i dagens ekonom iska situation inte synes allclelc,; lldt 
försvars liga - kanske kn appast ens om elen »gamle Adam » sk ulle 

1-åka få en död i sti llh et och marinen så småningom t illerkim ;ts rr·
sm·ser, som riittvisare svarar mot dc Rhcborgska »ev iga» punkk1:_ 

na ... Men det är en annan historia! 

Galärtransporten och striderna på 

Idefjord å r 1718 
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A v kapten PER BOLLE . 

sedan Sverige under hårda str ider förlorat Finland och de balti ska 

och tyska besi ttninga rna, sökte Karl X fL ersättning för dessa för lu ster 

venom att viinda blickarna mot Norge. Medan unelerhandlingar med 
fienden all tjämt pågick, samlade konungen år 1717 Sveriges krafter 

för det kommande fä lttåget. Samticliga anfall skull e insättas mot 
::.Jorge, dels över Jiimtlancl mot Tronclhj em, dels f rån Värmland och 

Bohuslän. 
För att det södra anfa llet skulle lyckas, måste el en norska Listningen 

Fredrikssten vid Frecl rikshalcl intagas. I St römstad koncentrerade 

~wnungen sina styrkor och Eit utbygga staelen till en hu vudd epå för 
armen med starka befästningar mot såväl land- som sjös idan. 

Ett anfall mot St römstad av el en danska N ords j öeskaclern el en 8 

juli 1717 uneler be b l a v Torclenskjo lcl hade med framgång avvärjts . 
Likalecles hade en dansk attack mot Göteborg miss lyckats. Danskarna 
var emellertid fortfarande Överlägsna till sjöss, varför de viktiga 

svenska kusttransporterna enelast med svårighet kunde föras fram 
ti ll Strömstad. 

I börj an av år 1718 hade dock ammunition, kläder, proviant m m 
i tillräcklig m~ingcl kunnat föras upp till Strömstad sjö leeles från 

Göteborg. D et var nödvändigt att »så nära gränsen som möj ligt an
lägga och befästa magasiner med därtill hörande kvarnar, bakugnar, 
brännv insbrännerier ölbryo·aerier SJ. uksttwor m m» Det stora fält-

o ' bb . ' b . 

taget kun de börj a. 
Som tidigare .nämnts ingick i anfall sp lanen erövring av fästningen 

Freclrikssten. För elen kommande belägringen krävdes tungt beläg

n ngsartill eri , vilket enelast med svårighet kunde föras fram landvägen. 

_ Fredriksstens Listning låg i innersta delen av S vinesuncl vid Ide
fJorelen på en mäktig höfcl syd FredrikshalcL För en framgångsrik 
belägring måste a ll til lförsel från sjösiclan avskäras. Infarten genom 

~~inesunc\ hade stängts effekt~vt fdu: såväl svensk som dan_sk si:la. 
enskarna hade genom fas tnmgen Sundsborg och genom sankmnf; 
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Bild 1 
Transportvägen. 

a v två från fienden tagna fartyg stängt in loppet. Danskarna å sin 

sida behärskade sundet med en skans' vid Sponviken. 

Innanför blockeringen av Sv inesuncl hade danskarna ett min (!J·e aw 

tal fartyg, v ilka hindrade svenskarna att utnyttja sjövägen över Ide-
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Bild 2 

Amiral O. Strömstierna, som redan 1712 er hilllit officiellt vitsord för sitt >>be

römliga nit och välförhtlllande ifrtlga om Göteborgs skärgtlrds defension• och 

som en »Tordenskjolds ·värdige motsttlndare oaktat 11nderlägsna stridskrafter». 

fjord till Freclrikshalcl. Danskarna förstärkte dessutom sin eskader 

genom att över en mindre landväg överföra ytter ligare fartyg , till 

fjo rden. För transport av det tu nga arti ll eriet had e Karl XII beord

rat, att ett antal sto ra pråmar, avseelda för 15 par åro r, sku lle byggas. 

Överförandet av artiller iet på dessa pråmar kunde dock icke ske 

förrän Idef jorden rensats från den danska eskadern. Ej he11er kun

de effektiv blockering av Fredriksstens fästn ing genomföras , om den 

danska eskadern fortfarande var intakt och kunde försörja fästn ing

en från s jösidan. 
Företaget syntes därför fåfängt om icke en svensk eskader kund e 

ta upp kampen med den danska på Idefjorden. 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. Eska

d_ern skull e vara stor nog att kunna slå den danska 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 

F örslagsri tning till en halv galär - ibland kallad dubbelslup - 1713 av C harles 
Sheldon. Halvgalären är 45 fot lång (= 15 m ), JO fot bred ( = 3,3 m ), kunde 

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 vid dess genomförande. Emanuel Swedenborg hade 
också givit an visningar. Transporten ledeles av generalkvartermästa
ren B. von Dahlheim och amiral en O. Strömsti erna . 

Enligt U nger Svenska Flottans Historia IT framskaffades 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» upp
tagna fartyg ståt- anteckningen »släpades över land från Ströll1stacl 
till Idef jorelen 1718» beträffande följand e: 

Brigantinerna (halvgalärerna ) Lure-n, Castor och Pollu:c samt skär
båtarna 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 åror. 
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 ) . 

Abborre}! och Torshe11. 
B e s t y c k n i n g 1710: 2 st 2-puncliga kanoner. 2 st 2-pun
cliga 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, vilket föran lett lJnger 
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att kalla elen för hel-ga lär , elit el en nog ej borde ha räknats. F ör el 
sa fem fartyg får man alltså en sammanlagd besättning av 40:) 111 es, 

Sammanlagt överföreles uneler juli och augusti månader ti ll r~11 · 
fjord 3 bri~antine r, 3 skärbåtar: l clubbelslup, 4 enkelslupar uc]~e~ 
espmg. Besattnmgsstyrkan uppg1ck totalt tlll 665 soldater och 111 t a-
ro ser . 

Den väg, som galärern a drogs fram utefter kantas än i lh o 
. ' - '" ö av 

· · mmnesmärken och folksägner vittna om elen säregna och clåclk ra ft io·a 
bedriften . På en karta från gränsregleringen år 1751 står skrivl't vir] 
en vik av Strömsvattnet: »Här if rån har salig Konung Carl elen XII 
låtit draga Galerer igenom S trömsvattnet 3/4 mihl t ill B lomsholm 
och sedan öfwer land till S iön Färingen och igenom samma Si ii sam; 
vidare öfwer land til Iclefioh len vid Freclrickshall». 

Följande summariska beskrivning ger en uppfattning om ga lär

v~gen , dess utnyttjande av myrar, s jöar, trånga passager mellan lJergs
vaggar m m. 

F rån Saltsjön i Strömstaels hamn drogs Jartygen genom staden 
(K arlsgatan ) 400 m till Strömsvattnet, där fartygen roddes -t km. 
Fa rtygen drogs sedan över slätt 2300 m efter två alternativa vägar 
ti ll sjön Färingen. Slätten har en svag stigning och terrängen ii r på 
vissa ställen sumpig, varför passagen säkerligen varit besvärlig . Över 
sjön Färingen roddes fa rtygen c :a 4 km. I-Lir delar sig transporten 
så, att de mindre fartygen drogs genom ett 400 m långt pass ned till 
Prästvattnet ( P restt 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 jäm
nare mark med de i trakten ryktbara »galejmyrarna» samt to rpet 
»Gallejere». Om transporten över dessa myrar berättas, att under {ar· 
tygen bäddades: »med granris, Timber-Stockar och Ekeplankor samt 
Rullar när 2 Alnar högt». Ännu i slutet av 1800- talet funnas dessa 
bäddar kvar, markerande elen väg, som fartygen släpades f ram av 
soldater och matroser, uppmuntrade av konungens närvaro . Denna 
vägsträcka var c :a l km och slutade i Älgs j ön. Efter rodd över denna 
sjö måste fartygen åter upp öv er en brant och genom en smal pas
sage Över nya myr- och ängsmarker . V id Älgsjöns norra strand hade 
Karl XJI sitt läger, varför platsen benämnes »lejere>> och här vilade 
karolinerna ut innan sista etappen av galärvägen togs ned mot H ätles-
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örk vid Idefjorclen, en etapp på yt terligare 2 km. Vid Hällesmörk 
1;~nnes fortfarande lämningar kvar från två batterier, vilka kall ades 
»J(arl XII skansar». U nder en stn d på fjorden lär enligt berättelse r 
några förlupna kulor ha dansat ned bland faten , när kung Karl in
tog sin enkla måltid, varvid konungen med ett »smålöje» yttrat : »J ag 
tror att norskerne bestå oss blåbär ti ll maten». Den c :a två mil långa 
transporten var genomförd, varav ungefär 9 km land och 11 km 

vatten. 
Följande histo ria är belysande: 
»Befälet 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 Strömst ierna på sitt vanliga sätt späckade sina kommando
ord med mustiga sjömanseder. Detta var ett språk som fo lk begrep 
och det hade den lyckliga påföljden, att den ena galären efter elen 
andra under båtsmännens sång och hurrarop halades över bergs
branterna. » 

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 per dygn och de mindre 600 m. Således hade redan 
brigantinerna Castor , P ollux, en dubbelslup och fyra enkelslupar nått 
Idefjorclen, innan brigantinen L uren kommit upp ur vattnet vid Ström 
stad, »enär de stö rsta krokarna och en lina brustit. På grund av sin 
tyngd knäckte fa rtyget de stockar och rullar , som lades under det
samma, ehuru såväl bestyckning som inredning borttagits». V id trans
porten användes såväl matroser som soldate r . Det krävande a rbetet 
skapade tydligen törstiga strupar, vilket framgår av fö ljande anteck
ning: Den 12 aug 1718 utdelades till 172 man, »som arbetat med o-a
lei jan Lurens fortskaffande» 11,6 kannor brännvin. (l kanna b 2 

stop = 4 halvstop = 8 kva rter = 32 jung frur = 2,617 li ter. ) Av 
källorna att döma har hästar 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 svenskarna slå tillbaka detta fö rsta anfall 
Understödda av batterierna, »Karl XII skansar» som grupperats fö1: 
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Bild 5 

Striden på Idefjorden den 3 november 1718. Som framgår av bilden, har farty gen 

icke riggats efter transporten över land . 

fa rtygens försvar. Karl XII beordrade nämligen fartygen till motan
fa ll trots den dåliga utbildningen. Föl j ande skildring belyser b get: 

»Kaptenen undervi sade dem nu i största hast, att höger sida ka lla
des »styrbord» och v~inste r »babord», befallde att a ll a åror utom två 
sku ll e Liggas in och såväl soldater som roddare bruka gevärc:•. att 

soldaterna vid relingarna sku lle sitta och de i midten stå på tofi erna 
uneler eldgifningen. Sedan detta var orclnadt, befallde han , att bri
gantinen sku ll e ro in i en öppning mellan de fientliga gabrerna , hvil
ka då icke kund e sk j u ta utan att träffa hvarandra.» 

V idare hete1· det i skildringen: 
»lVIan måste nu begagna kanonerna , hvarwid den olycka intriifiacle, 

att ett skott från en af babords kanoner gick i wår egen Galkgia»· 
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s venskarnao rodde chrefter tillbal~.a där »dc funno konungen lugnt 
{vande p a stranden» . T denna torsta clrabbn mg »hade svenskarna 

so .. 
1 

. o 

ir ra doda oc 1 t1o saracle samt dan skarna en soldat och en matros 

1
·
0 
.. riade samt en sol da t och en mat ros så rad c». 

( '· 

I en annan drabbning skildras, huru konungen mitt uneler striden 
J;o!11 roende i sin slup och steg· ombord, befall de attack och for själv 
i land för att påskynda Övriga fartyg. »När elen svenska 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 uppmarschen 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 Värm
land och Jämtland. Konungen återv~incle dock för att personligen 
deltaga i elen avgörande striden mellan elen danska och svenska eska
dern, vilket belyser elen v ikt, som konungen lade på nödvändigh eten 
att avstänga Fredriksstens fästning från sjösidan. Den 3 november 
1718 kom så ledes befallning till elen svenska befä lh avaren, Oiverst
lö jtnant Stockmann, att »a lla skulle stiga ombord för att uppsöka 
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 kedj e-Salva, som gick fyra 
omgångar ham och t illbaka, ifrån el en eria fl ygeln till den andra och 
fienden svarade på samma sätt» . Sedan kanonaden forsatt ungefär 
en timme, kom konungen mellan kl 9 och 1 O roende i sin slup och 
steg ombord. Karl befallde nu , att grenadjärmarschen skulle slås så
som tecken till framryckning och äntring. Från denna tidunkt äl
uppgifterna om stridernas fortgång olika. Danska billor hävda, att 
svenskarna drog sig tillhaka efter ytterligare två timmars strid , medan 
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 be-
fa lha · · · · · · l d va1 en sig tvungen att retirera, varv1c or er gavs, att el en danska 
eskadern skulle borras i sank. Idefjord blev härigenom fri och 
kunde t · l · f .. l .. u an n s ( utnytt]ClS or svens ..:a transporter av tung materiel 
!or d"'t l l _ .. 1 o N ~ .;:ommanc e i a ttaget mot orge, som dock avbröts på grund 
av konungens död icke fu ll t en månad senare. 
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Av löjtnant LE NNA RT FORSMAN . 

En av efterkrigstidens tyvärr alltför vanliga finska regeringskriser 
har slutligen (13/ 1 -59) fått sin lösning efter rekordlånga förhand
lingar. 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 se
nare delen av 1958 unelergått en märkbar försämring . I fortsättn ingen 
är det icke avsikten att söka analysera orsakerna till denna tOl·sam
ring, 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 Fagerholmska ministärens sammansiittning. Vad man anmärker 
på är icke att elen f inska rikselagens största parti - det folkdemo
kratiska - 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 Paasikivi
linjen i fin sk politik, vars ledande tanke har varit att i första har1d 
eftersträva och upprätthålla ett gott förhållande till Sovjetunionen. 
Det råeler ingen 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 främste 
f~respråkaren för elen numer populära 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 

fo rsöker fram häva en bärande linj e och en konsekvens 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 ;j . 

emellertid få av vår tids politiker hos vilka det ~ir så lä tt att konsta
1 

tera konsekvensen som just hos J K Paasikivi. Frågan om h ur et 
gott förhållande skall kunna skapas t ill grannen i öster har vari t de1: 
väsent ligaste f rågan för honom. uneler hela hans liv stid. 

Under ticlen fö re det första viiridskriget ti llhörde Paasi kiv i clet 
gammalfinska partiet, i vilk et han spelade en framträdanek r o]] 

Detta parti intog uneler cle konstitutionell a str iderna med lhsslan c] 
en hållning som av motståndarna ofta betecknades som unclfal landt. 
Det bör dock f ramhållas, att Paas iki vi icke ti ll hörde unclfall cn hus. 
männen. }-Ian verkade redan då för en för siktig linje. Han ville iör. 
söka ta vara på varje möjlighet att nå ett drägligt förhåll ande til l 
ryssarna. Som utmärkande fö r hans po li tik kan kanske ett av hans 
uttalanelen från denna t id få stå: »Svärdet är ett dåligt medel iör 
att göra upp våra mellanhavanden med Ryssland. Vi bör 1shillet 
sträva efter att på unelerhandlingens och öv erenskommelseus v~ig 
nå ett avgörande». 

I dag sluter finska fo lket upp bakom hans politik, n1.en uncln den 
allvarligaste kris, som drabbat det självsLimliga Finl and - vinter
h iget - förfäktade han envist samma linj e, som då gick stick i stäY 
med elen som föreles av landets regering och som då tvivelsutan om· 

fattades av fo lkets flertal. 
Att Finlanels ef terkrigspolitik är ett log iskt uppföljande av 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 stort intresse man tar clel av hans nyligen pa 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 fa llan clt' h ten 
för att inte säga obefint.lig. Det kan diirför kansk e vara her~i tt 1gat 
att stanna inför Paasikivis syn på förhandlingarna. Karakter isttsiJ 
nog så har elen förre presi denten bestämt, att hans synpunkter först 

fick puhliceras efter hans död. 
. l . l . 1 1 ti ll 

Den G/ 10 1939 fick Finland mottaga en sov jetrys.;: 111J] l1 1 ;11 
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att i Moskva förl1and la om »konkreta po li tiska spörsmål». V ilka dessa 
var angavs ej r noten. Att situati onen var a llvarlig för Finland var 
däremot uppenbart. ~_Den 23/8 hade hela elen politiska bilelen i 
]<:uropa me~l e:: slag torandrats i ;~mband med el en då ingångna tysk
ryska nonabgl(.: SsJOnspakten. A tt I y· ·sk land chrvid o-ett c · t · .. , ' ,., ,JOVJ e untonen 
vissa lotter1 var uppenbart, men vi lka dessa va r , kunde man enelast 
gissa. Berorcle de Fmlancl ? Berörde de enelas t Ba ltikum ? Att de 
senare lanclerna hade utlamnats av Tyskland förefö ll t roligt, efter
som dessa stater t1<llgare hade anmodats sii ncl a förhanc1 Ja1·e till ]\![ 1._ 

f
.. r l os, 

va or att c ts .;:u te ra »gemensamma trygghetsproblem». Dessa för-
h.ancllmgar vat: just avslutade~ med numera Lint och för f innarn a 
toga uppmunttancl e resu ltat, cla de tre finska förhancllar·r1 a p ·1 -· : 

I 
.. aasr , tv J 

Nykopp oc1 overste Paasonen med tåo· aneste till Mos]- ·o l - . ' 
tianens direktiv var snävt utformade o~h llelt ]Jt.:1· o- Jad 'val. o · e_ egal-

. . . 'b e av cavarance 
utnkesmrmstern E rkkos enligt Paasihvi opt. · t. 1- 1 -·· .. _ .. . . :. ,_ '. , . , rm1s 1s ,a oc 1 toga r ea-
listiska beclomnm g av lag·et. Han hl-som 1·eue .. : · fl t 1 Il 

. , · ' b 1 mg ens . er a tro c c e 
att Sovjet skull e ge med sig bara Finland intou t "]] ·· 1 1· f ' 

J 
. .. o ' b en 1 rac' rgt as t 

och wmpromtss los hallning. 

, Paas~I~iv i had_~ ick:e rätt att förhandla om eventu ella 1-yska hav 
pa b aset och. ~ ~ ans J ustermgar. Som ytte rsta eft ergift kund e cliskus
SJ~n-en ~ock/a uppta om utbyte av tre små Öar i Finska viken (Sei
sk,u, ~ag s l~c11 och T yta rskar ) mot kompensation på annat håll. H 0 ._ 

land frck m te.. chskuteras. Biståndspakt fick inte diskuteras . g 
De fmska iorhandlarnas stiillning· var vansl·iio- Mot_l) ·t s t . l · . .. . ' ,, b· ar en r epre-

r:n _e tac e en mrhtar stormakt, mot vilken de finska vapnen var otill-
de~k~ga. Sovj et ~1~cle goda relat1one1· till Tyskland, som annars var 
T l-Inda land , ttan v ilket Fn1.lancl kunnat pår~ikna militär h jälp. 

1
YS 'and hade sannoJd.-:t trilerkant Sov j et intresses fä ren i öster (vi!_ 
'et vr nu vet ) Fm l d J· ' l .. -·· . o •. och l . . . , an , une, e c arior rcke parakna någon väpnad h j ä lp 

c etta VI sste Sovjet mycket viil. · 

gic~e~ sovj etiska .:del egationen leclcl~s av Stalin. Förutom honom in
. . olotov, b1tr ctdancle utnkesmrmstern Potemkin och Sovj· et' H ·l 

smgtorssä l ·l l D . . . . . ;; . c .. 
ref .. 

11 
n c e )UC er ev Jans kr. V1cl de mled ande förhancllino-arna f ö-

o det P y · ... . . " 
sig för C ·- aasl d~I0 som_ om_ ryss_arna var torsrktrga och vi ll e Linna 
St l" _o: att m,~ onochgtv ls tramtvmga ett nej och ett avbrott 

a l11 boq acl" l tt 1 · l F . · bö. l e mec a er Jj UC a m lan d en bistånclspakt. Detta av-
Jces emelle ·f l .. r 1 l -· na frå a . _r J: l en.rg 1~t mec elen ±mska regeringens direktiv. D en· 

g ftck da fa lLt och togs eJ vrcla re upp. Uneler förhandlin o-ar
b 
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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 rinbas i Finska vikens viist ra deJ 
önskade Sovjet arrenelera någon bmplig plats på trettio år. Ilang-ö 
nämndes ej i detta skede. Finland skulle få motsvarande kompelhat ion 
på annat båll. Vid Paasikivis invändningar framhöll Molot ()v . att 
.Finland bevilj at England en koncess ion i Petsamo på nittionirJ år 

Sovjet 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 viile 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 Repola , varpå 
Sta lin omedelbart höjde budet t ill det dubbla. 

Bakom de ryska kraven låg oron för Leningrads säkerhel Den 
finska gränsen gick då inte mer än 30 km från denna stora stad 
och den nyligen ingångna nonagressionspakten t i 11 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 forel
rar inte Porkala, emedan det ligger för nära huvudstaden, men en 
bas i liangö är viktig för Finska vikens fö rsvar ... Vår minin1i iorcl
ran ~i r att gränsen på Karelska näset flyttas 70 km från Len ingrad. 
Vi ber om 2.700 km2 och erbjuder er över 5.500 ].;:m2 ». · 

Var den ryska framställningen ärlig? Paasikivi är osäker, men 
han iir närmast benägen att betviv la det. För att rätt kunna bedöma 
den finska regeringens handlande bör man dock nu - tjugo å r efter· 
åt - även ha i tankarna, att kraven framföreles vid en t id då en liten 
stats eft ergifter för en aggressiv stormakt ofta visat sig vara fö:·st:l 
steo·et mot underkastelse och nationellt SJ. älvmorcl. Österri ke och 

b o 

Tj eckoslovakiet var färska exempel, och de baltiska staterna höll pa 
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 håll

ning till samtliga krav. Paasikivis målsättning blev då att skapa ett 

finskt motbucl, som skulle kunna tjäna som unelerlag för vidare för· 

handlingar. Finland måste 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 

f . · · ' 1 T b l l l ·· l ·· nncle mansmm1stern , ann er var, mot a (grunc av c et over 1a111-,' 
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: <rshotet, benägna a t t ä ven fö reslå ryssarna en kompromiss i denna 
kJ~~-a fråga. Erkko (utrikesministern) ansåg emell ertid att Finlanels 
sv_]Jni ng hade förkittrats internationellt seelan de sista förhandl ingar-
sta J 1· · f ·· l f 1 el · ·11 o i Moskva och att c et c a r or mappast ann s an e n mg h nagra 
113 f o f . l · l ttergifter ra n ms ~ st c a. 
e Det finska svaret bl ev därför ett upprepande av det tidigare er
bjudandet att mot kompensation Öv?rlämna _tre små ~ar i Finska vi
J.;:~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 betraktades 
~åsom helt oti llf redsställande av ryssarna. Stalin vidhöll Hangökravet 
men var beredd till vissa prutningar på Karelska näset, vilket emel
lertid den f in ska delegationen inte kui1de förhandla om, eftersom 
den i sina direktiv var bunden till den nyss nämnda Kuokkalakröken. 
Då elen finska delegationen icke kunde framlägga några positiva för
slag frågade Molotov: »Vi ll ni låta denna sak gå till konflikt?» 
Paasikivi svarade då: »Vi vill givetvis undvika konf likt, men vi mås
te 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 lle ha er b j u dit ryssarna J u s sar ö 
mot kompensat ion. Även i denna fråga kan man märka att Manner
heim var beredd till större eftergifter än Paasikivi. Genom de f inska 
direktivens olyckliga utformning blev det emellertid omöj ligt att föra 
förhandlingarna framåt. Paasikivi tycks annars tro att läget var 
sådant, att man vid en fortsatt diskussion sku ll e ha kunnat komma 
iram ti ll en för båda parter r elativt acceptabel kompromiss. Stalin 
var nämligen , en ligt Paasikivis bestämda uppfattning, påtagligt an
gelägen att komma ti ll ett res u l ta t utan att låta det gå till konflikt. 

Förhandlingarna avbröts såled es för andra gången och den 26j 10 

var delegationen åter i Helsingfors. Vid de inledande förhandlingar

na 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 rcleles enkel sak att lämna regeringen, men att detta 

Icke löste några problem. Erkko var fortfarande av den uppfattning-
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en,_ at~- rys~arna skull; ge med si:!,;: och _av stå från kravet på J Ta n•>ö 

ba1 a imna1na s~od __ pa s1g. Han tas te d_arv 1d stor_ vik t vid dc ~ k il~a 

sym patJyttlmg at tor Fmland , som tramkom1111t på skil da h' 

u:o1~1land s . M_an disk:uterade därefter hur bnge Finlan ~l skull e k u n~~ 
ha ll a ut uncl e1 ett kt1g. Mannerhcm1 var pcSS 11111 Sttsk. Fmland sal· 

krigsmateri el och ammunition . J\!J annerh eim ansåo· att l and ~t' nade 
kunde gå i krig, vilket väckte Erkkos förvå ning och mi ssnöj e. <-;~

1

;1 te 
försvarsminister N iukkan en bet rätt E rkkos ås ikt av läosnacl _ec an 
JVJ · . o . ' c b < l Si•> 

.an nerhe1111 tran de v1dare förhandlingarna. ~ 

T del svar som utarbetades vidhöll den finska regering·en si11 t. 1-
. o • c l ( l · 

gare avv1sande hallnmg men förkla rade sig heredel a tt eliskutera Hoo-. 

lan els fo t:svar med ryssarna men ej ön s avträdande. Beträffan ek K;. 
relska naset avv1sades Stalins fö rslao· . Man o·J·orde emelle1·t1"cl . 

. . . b b sam. 
u chgt en mmclre utökning av det t idi o-are fram läm nade fo .. rslao·"t 

. . b h' om 

Koukku lakroken. T den f in ska noten sades det slutli n-en att »d ·tt· 
.. l h ' c d 

ar c en yttersta gräns, som kan god hinnas». Paasi]-.: iv i före slog att 

detta skull e strykas. eftersom det sk u !le försvåra senare eft ero·i f te. 
~ l. 

som c~entu_e llt kunde bli nödvändiga. R egeringen gick in te med på 

denna andrmg. Innan noten överlämnades t ill S talin , st rök emelle rtid 

Paasikivi och Tann er dessa ord på eget bevåg, vilket tydligt visar 

hu r upp fatt ningam a skilde sig mellan regeringen och förhandlarna. 

När man ser på dessa förhandlinga r med dagens perspektiv , 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 påverkade r egeringen. M an kan 

da rv1dlag. kan ske bortse från den ungelomliga nationella vågh alsig

het. som 1 v1ssa kretsar tog sig u tt ryck i skilda storfi nska drömmar 

och u top ier och iställ et ta fasta på el en mera san sade opinionens 11t· 

slag. B land fo lket och dess leda re var man allvarligt bekymrad för 

utveck lmgen. men man föreföl l, enligt Paasikivi , hänge s ig åt någon 

slags fa tali stisk tro på framt iden. I Fi nlan ds ansvariga kretsar le vde 

man i el en tron, att Sovjet »bluffade» . Dessutom visste man. att 

man hade »riitten» på sin sida och viirldsopinionen bakom sig. Att 

så va r fa llet, mö jligen med unelantag fö r Tyskland, där i var je fa ll 

elen »off iciell a» opinionens u tslag var mycl~et oförmånligt för F in

land , vet vi , men vi vet också vad den na samlade världsopinion 

r eell t var värd , när den ställeles på prov. (Vid en omröstning i Na

tionernas Förbund om stödåtgärder åt F inland var det enelast Por

tugal, som bland Eu ropas mindre state r r eservationslöst stödde F in-
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nd - Sverige, Norge och Danmark t ex avstod från att rösta! ) 

;inlands hå llning var, : nligt Paasikiv i, både rikti~ och försvar lig, 

1 den hade grundats pa en stark kn e-sma kt eller r)a verklwa o·aran-
on . . co • - "' b 

tier från alheracle stater. F ml and had e mtetdera och spelade därför 

ett högt speL 
Den l nov var el en f inska delegat ionen åter i Moskva för t redje 

C
h sista gången uneler dessa förhand li ngar. U tgångsläget var clåliot 

o b 

111
ecl tanke på deras begränsade fu ll makter och det faktum , att Molo-

toV dagen innan av okänd anledning offentliggjort de sovjetiska kra

ven, vilket naturligtvis skull e komm a att försvå ra vidare ryska efter

aiiter och kompromi sser. 
" Finnarna unelerstöddes av noter till Sovj et från såväl Sverige. 

;Jorge som Danmark. Noterna mottogs emell ertid ej av Molotov, som 

anmärkte att förhå llandet mellan Sov jet och Finland icke angick 

några andra Linder. Dema rch er. bakom v ilket det icke fanns något 

makthot, gjord e inget intryck på de styrande i Mosk va. 

De finska motbuden kunde, som Paasikiv i väntat, icke accepteras 

av Sovjet. För att pröva en ny väg uppgav nu ryssarna kravet på 

Hangö, som var elen största stötestenen och fö res log iställ et tre öar 

öster om H angö (H ermansö, Koö , Häs tö-J3unsö ) . Efter förnyad hän

vändelse till Helsing fors kom det telegraf iska svaret till Paasikivi 

»Arrende, köp ell et· byte i Hangö eller annorstädes efter den finska 

kusten omöjligt. Ovillkorligt förbud att nämna ( !) Jussa rö . . . » 

(Jussarö var den ö som Mannerheim och Paasikivi vi ll e erbjuda som 

alternativ för Hangö och som det sena re visade sig att ryssarna hade 

varit beredda att acceptera). Det finska telegrammet var så fo rmu

lerat att det i praktiken omöjligg jorde v idare förhandlingar. Paasikivi 

frågade telegrafiskt, om han f ick lå ta förhandlingarna. stranda. Det 

fmska svaret lydde: »Ni borde veta, att v i i eftergi fter gått så långt 

som vår säkerh et och sj;ilvständ ighet t illåter. O m ingen överenskom

melse på föres lagna vil lkor, bryter ni förhand linga rna». - Det var 

också vad som skedde efter ytterligare ett par resu ltatlösa ryska 

komprom i ss tre vand en. 

Vid återkomsten ti ll H elsingfo rs visade det sig, att utrikesminis

ter Erkko fortfa rande va r optim istisk, och det förefö ll Paasikivi 

son1 om h · t o l J l el · · Il · 
an m e var pa c et -.:ara me situatiOnens a var. Fmlands 

:egering ansåg det omöj ligt fö r Sovj et a tt börja krig mot ett land. 
0111 lllte ville något högre än att leva i fred och som dessutom hade 
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värld ens sympatier på sin s ida. lVIen man missbedömde el en rysk· 

menta li teten och en stormakts sätt att betrakta små nati one r. Hu: 
fe laktigt man i detta läge inom reger ingen bedömde s i tuationen~ 
a llvar kan bäst illustreras med att försva rsminister N iukkanen i cktt<t 

läge ansåg det möjligt att hem förlova en betydande del av a r111e11 
(Den 20j ll - t io dagar före krigsutbrottet - bes löts också at; 

häl ften av de inkallade skull e hemförlovas !) Paasikivi, Tann cr, ::\Ian

nerhcim och general \rValden gjorde f lera r esultatlösa uppvaktn ingar 

för president Kallio i denna f råga. 

Vid ett samta lmed presidenten framhöll 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 hade h ela ticlen felbcdö1111 

läget och gjo r t det ena misstaget efter det andra. Tanner var, enligt 

Paasikivi , elen ende, som var vuxen uppgiften . Kallio va r av sam111a 
uppfattning ( !) m en ansåg sig icke kunna påverka regeringens sa111_ 

man sättning. 
Uppvaknandet kom med de ödesdig ra skotten i lVIaini la den ~G/11 . 

vilka snabbt och i överensstämmelse med 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. 

Handlade Finland rätt uneler dessa fö rhandlingar ? Var Slal in och 

Kreml uppriktiga i sina krav ? Var det enelast det begränsade må let 

Leningrads trygghet - som låg bakom Kremls krav ell er var de 

det fö rsta steget i land ets sov jetisering? Att besvara dessa f rågor 

är omöjligt så länge som Sov j et s utrikespolitik och bedöm anden bak

om denna ii r som en sluten bok. P aas ikivi tror emellertid att det 

hade varit möjligt för finnarna att nå en acceptabel överenskommel

se . Stalin föreföll att vara intresserad av att komm a till samförstånd. 

Hans upprepade r eträtter antyder detta . En överenskommel se var 

emellertid , enligt Paasikivi, i a lla händelser ett b~ittre altern ati v iin 

higet. D et faktum att Finland efter dc båda krigen har förbli Yit ett 

fritt land kan också anföras som ett tecken på att Sov j et ickt· pla

nerade att e rövra landet 1939. Mot detta talar å andra siclan det 

ryska proklamcrandet av »regeringen 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 Molotov under 

Moskvaförhandlingarna som bevis på Sovjets fred liga avs ikter vid 

flera ti ll fäl len hänvisade till de nyl igen ingångna avtalen m ed de 
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]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 anförda oexemplen 
. ar hur svart for att mte saga omoJI!gt det ar att med nagon grad 

VIS . l o l f.. S . f' l J 
av säker]: et uttala s1g om c c yttersta ma en or , OVJetS 111 anc s-

l i tik hosten 1939. 
po Som avslutning och sammanfattning av Paasikivis upp fatt ning kan 

det kanske va ra lä 1~1p ligt . att låta hans tun~a. kritikerkl~~bba falla 

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 tan

ken"' alltmer stadgat s ig hos mig. att vårt handlingssätt hösten 1939, 

då vi lät förhand lingarna stranda, hör till dc svåraste och tyngsta 

; den serie av mi sstag. som utmärkt Finlanels utrikespolit ik under 

de senaste åren. Fel hade begåtts å ren J 938 och redan tidigare. och 

dessa fel har seelan upprepats det ena e fter det andra, ända fram 

ti ll år 1944». 
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Litteratur 
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 to111_ 

vapenfrågan. Ofta har argumenten varit t endentiösa och långt ifrån sak. 

liga. Det är troligt att debatten kommer a tt bli livligare ju närmare 

vi kommer tiden för ett beslut av statsmakterna. Det behövs insikter 

för att kunna föra debatten sakligt och för att det svenska folket ska]] 

kunna bilda s ig en uppfattning i frågan. Det är huvudmotivet fö r de 

sex fackmannauppsatser, som r iksdagsman Per Edvin Sköld sammanställt 

i den nyligen utgivna boken »Svenska atomvapen». 

I den pågående debatten kommer 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, be

handlas och klarläggs, så långt detta nu är möjligt, i tre uppsatser. 

Docent Tor Ragn ar Gerholm har kallat sin uppsats »Radioaktivitet 

och a tomvapen ». Den ger en översikt över den radioaktiva strålningen 

och dess egenskaper samt beskriver de fys iska fenomen, som möjlig

g jort uranbomber och vätebomber: Atombombens fysikaliska verkning

ar belyses med ett flertal sifferuppgif t er. Uppsatsen innehå ller som av

slutning en skiss över hur ett svenskt program för atomframställning 

skulle kunna se ut. Skissen är i sin korthet .synnerligen instruktiv . 

Vad händer med levande materia, som utsätts för joniserande strål

ning? Hur reagerar den mänskliga organismen vid bestrålning a v oli l<a 

slag, t ex strålning från radi oaktiva substanser? Vad man för när varan

de vet om dessa frågor b ehandlar professor Arne Engström i sin upp

sats. Han konstaterar »att en viss , om än relativt obetydlig skadlig 

verkan före ligger på grund av det nuvarande radioaktiva nedfallet hä~rö 

rande från kärnvapenprövningar. De individer, som genomgår en ront

genundersökning, utsätts em ellertid för betydligt större doser, och man 

bör för att objektivt bedöma riskerna av t ex det radioaktiva nedfallet 

jämföra dessa med riskerna från andra verksamhetsområden». 

Professor K G LUning lämnar i s in uppsats »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 experiment m ed djur och de undersökningar, som skett a v bafn 
t b b · v B iro· 

till personer, som utsattes för strålning vid a om om nmgen a 

shima och N agasaki. d 
å k l f t an 111e Vårt ställn ingstagande till atomvapenfr gan opp as o a samm .. . 

· d kt .. G" t B . k lal11 
frågan om internationell nedrustmng. Re a or os a rmgmar 
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sammanfattande r edogör else härom och uttalar »man säger gunås 

pa,l' ; noriginellt , om man karakteriserar utvecklingen som en serie be

iPgee)ser». Man kan inte nå fram t ill förtroende utan. nedrustning och 

svik kan inte åstadkomma nedrustning u tan: förtroende. 
~p t 

försvar m ed eller utan atomvapen är huvudtemat i de uppsa ser, som 

ivits av byråchefen i utrikesdepartementet, nksdagsmannen Bo SJeg'

skr och kaptenen vid generalstabskåren N il s Sköld. 

bahn råchef Siegbahn ger i sin uppsats »Utrikespolitik och försvar» en 

BYssant expose över bl a vår n eutralitetspolitik, ett framtida krigs 
~ue · . 

raktär samt olika motiv för angrepp m ot Svenge. De argument mot 
j(a, t ' k lT k t' skaffning av svenska a tomvapen , som med u r1 espo 1 ! S a mo I V 

an f. d · t b'" 
anfön; i debatten, prövar byråchef Siegbahn, men . mner. essa m e a -

de H an citerar i detta sammanhang den sovJetiska t1dnmgen Izves-
~n . . 
.. som den 11 fe bruari 1959 h ävdade att svensk kärnvapenutrustmng 

tJJa, ' . . 
»inte endast skulle under gräva den traditionella svenska n eutra htetspoh-

tiken utan även skulle vara förbunden med stor r isk för Sveriges själva 

existens». Detta påstående om -kärnvapnens oförenlighet m ed neutralitet 

finner byråchef Siegbahn vara h elt orimligt. 

»Sveriges försvar i atom- och robotåldern» heter kapten Skölds artikel. 

Den inleds m ed en redogörelse för u tvecklingen av statsmakternas mi

litära doktriner som bakgrund för bedömningen av ett eventuellt fram

tida krigs k araktär. Kapten Sköld kommer till slutsatsen att riskerna 

för storkrig m inskar så länge balansen upprätthålls men att begränsade 

konflikter är sannolika så länge de politiska spänningarn a i världen 

består. Det är m ed andra ord vad byråchef Siegbahn karakteriserat som 

»småkrig i vätebombens skugga». 

Kapten Sköld behandlar våra försvarsproblem mot bakgrunden av de 

betvingelsemetoder, som ha n bedömer troligast. Det är icke möjligt att 

i en kort r ecension närmare diskutera de enligt anmälarens m ening väl 

underbyggda argument, som framförts för våra fö rsvarsproblem och för 

anskaffning av atomvapen. Det torde 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 sam

tidigt vara beredd att utan dröjsmå l deltag·a i en eventuell internati o

nell över enskommelse om förbud mot anskaffning och användning a v 

atomvapen . 

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 begrundas av dem, som h ar eller får m ed frågan om svensk::. 

at.ornvapen att göra. 
B engt Lunch-all 
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The MentOires of Field Marshal B. Montgomery. 

Förlag, Collins, London, 1958. 

Dessa minnesanteckningar behandlar i förs ta hand denne r yktbare 

ännu. levande engelske fäl therres 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 båda 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 annat som 

anses tillhöra en soignerad, engelsk äldre gentlemans lugna liv. 

Montgomerys skildringar berör givetvis företrädesvis lantmilitä1·a för

hållanden, men eftersom samverkan mellan olika försvarsgrenar blivit 

allt starkare under de senaste årtiondena, så kommer han också in på 

övriga försvarsgrenar. 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 besegrande och luigets slut i Europa. Efter kriget blev M. först 

chef för Imperiets generalstab, varunder han fick tillfäll'e att göra många 

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 

bemödar 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·sant för våra marina befälsl: ",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 

kapitel, vilket han kallar »My doctrine of command», ur vi lket nedan

stående 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. 

I varje fall bör Montgomerys många tänkvärda slutsat ser mana till V155 

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 rekommendera· 
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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 

e!l "öra saker som de inte vill - och tycka om att göra dem». Jag anser 

~tt ; att ledarskap är alltför komplicerat 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 
des o t 1· t ·· tt h t ' t sl<ämta med både män och kvinnor pa e tt na ur 1g sa oc a : 
~t .. k.tb d 

sådan. karaktär som inger förtroende ». Men det rac er m e ara me 

)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 
ta · k J 
ändå att lista ut den, varvid deras förtroende för honom mms as. ag 

berättade 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 har mött befälhavare, som sedan 

planläggning skett och 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 genom deras initiativ! Det fasta greppet är nödvändigt för att 

en uppgjord huvudplan inte ska förvanskas. Operationerna måste ut

vecklas efter e tt förutbestämt mönster, ty eljest blir resultatet en komp

romiss 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' Huvudpla

nen får inte vara så stel att den inte kan ändras av högst e chefen till 

att passa en förändrad taktisk situation, men ingen annan än han får 

ändra den - särskilt inte fienden. 

I strid bli r två situationer aldrig lika varandra och måste därför be

handlas 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 be

fälhavaren och de underställda, känslan av kamratEkap m m . Råmaterie

let som man har att handskas m ed är människor vilket många inte för

står. 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 sa111t 
n1ed 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 ä; 
ett a v skälen till att några misslyckas .. En arme måste vara hård 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 
Grvndbest åndsdelarna i en arme är dock människor och m a n m å ste där: 
för känna den mänskliga naturen ... Den s törsta faktorn ä r soldaterna, 
mera!. Bäst2 sättet att nå en hög stridsmoral är genom att vinna 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 slut 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 inför 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 nna at 
han är till nytta. Så länge han får brev h emifrån, tidningar etc, gör 
han allt vad man ber h onom om. Han tycker också om att få veta 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 ätts
fall m.åste man vara korrekt och h a känsla för mänskliga skäl .. . Jag 
försökte 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 va ra egen 
försum m else härvidlag ... Aven efter sin utnämning till befälhavare 
behöver varje officer få hjälp och råd 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 karaktär och 
kunnighet varigenom de vinner sina underlydandes förtroende. D c måste 
ock så ha moraliskt mod och beslutsamhet att stå fast när u t,';ången 
hänger på 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 ienden, han förlorar 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 

planera för två strider framåt i tiden , dels den som pågår, dels den fo · 
" h · · d f .. t l a··11das sonl jande så att en framgang som an vmner 1 en ors a , .;:an anv · .. 1 

språngbräda i det fö ljande. Han måste känna hur fienden reagerar fo 
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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 
]J nätterna ty han måste ständigt h a kristallklar hjärna. För egen 
om 
del varken röker jag eller förtär jag alkohol i någon form, vi lket är en-
J(elt eftersom jag tycker illa om bådadera. För mycket rökning och för 
täring av alkohol medför dimbildning på hjärnan, v ilket inte får hända 
när människors liv står på spel .. 

operationsplanen ska göras av befälhavaren själv och får inte på
tvingas honom varken av omständigheterna, staben eller fienden. Man 
får ta hänsyn till vad som är strategiskt önskvärt och vad som är tak
tisKt möjligt. Vad är möjligt om man har litet tur? Vad är definitivt 
omöjligt? Sedan planen lagts upp återstår en mängd detaljarbeten, som 
få l' göras av staben. Befälhavaren får då st å tillbaka för att ge 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 börjar måste befälhavaren bestämma 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 fiendens 
rörelser utan obevekligt fortsätta efter den egna planen. Före striden 
bör befälhavaren samla sina underbefälhavare n ed till överstelöj tnants 
grad och framlägga olika problem för dem, sina intentioner och h u r 
han allmänt avser utkämpa striden för att få den att gå i önskad rikt 
ning. Om befälet får klart för sig vad som är önskvärt, kämpar det 
med mera eftertanke och får känsla för sammanhanget. Varje en skild 
soldat måst e, innan h an går i strid, veta hur hans bit passar i det större 
sammanhanget 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 kommer av fysiskt välbefinnande . De ska ha kamplusten lysan de 
i ögonen och en önskan att nedgöra fienden. För att nå ett sådant till
stånd 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 
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allmänna direktiv medan andra behöver mera detaljerade order. Ber· 

föringen måste likväl alltid vara direkt och personlig . . . als. 

Det är viktigt att man vet att en strid i första hand vinns gena 

tillståndet i de stridandes 'inre. Leden är fyllda av män med civ ila l)) 

ken. De flesta är inte yrkessoldater och önskar inte heller bli det. 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 tillgodosedda i befälhavarens 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 befälhavare av i dag inte kan leda sina 

underlydande till seger utan att han har den rätta känslan för de reli

giösa sanningarna. 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. 

Ar·mechefens allmänna order till 8. Armen före slaget vid Alam ein. 

Det slag, som vi nu förbereder , kommer att bli häftigt och m edföra 

hårda drabbningar. Om vi har framgång innebär detta slutet på k riget 

i Nordafrika och kommer att bli en vändpunkt för kriget i sin helhet. 

Vi. får därför inte ta några chanser. 

I krig är hög moral en viktig sak. soldaternas moral ska höjas til l 

högsta nivå; de måste göras entusiastiska 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 fysisk kondition om vi ska kunna m otstå 

trycket och spänningen under 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 solbrända 

och ser friska ut men rör sig alltför sällan till fots och har levt ett 

orörligt liv under flera veckor. Under de närmast framförliggande må· 

naderna måste officerare och manskap tränas upp till att bli sega ocil 

hårda. 

Slaget innebär hå rd och långvarig kamp. Även om vi har gott a rtille· 
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ue st riden. Fienden kommer icke att låta sig övermannas och striden blir 

~åfd· 
Infanteriet måste vara berett för strid till döds och ska hålla på med 

detta !änge. 
En bestämd och fast ledning är nödvändig vilket måste inpräntas hos 

v::!.rje off icer. Under kriget har alltför många blivit tillfångatagna i oså

rat t illstånd. Framhåll för de stridande att om de blir avskurna från 

nuvudstyrkan 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 underlättar 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 sammanställt av 
C. Bolling. 

riunderstöd och goda stridsvagnar kommer fienden ingalunda a t t upP' 2.) 
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Weyers Flottentaschenbuch 1959 

( 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 hsr 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 ävtn 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 tonnage gTäns 
som segrarmakterna stipulerat för tyska ubåtar. Aven den öst-tyska 
flottan byggs upp efter liknande principer, men med något mindre lepla
CT1er_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 nya 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. "-
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Jane's Fighting Ships 1958-59 

(Utgivare R V B B lackman) . 

Någon presenta tion av denna den största och mest fullständi ga av 
arinkalendrar torde icke behövas. Från den föregående å rgå ngen -

~d 6o åfS jubileet - har i år en del oväsentl ig het 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 nya för året. 

]'Turnera har tabeller och data för marinernas flygplan, helikoptrar 
och robotar fått en mera framträdand e p la ts , v ilket är en senkommen 
åtgärd, som står helt i lin je m ed dessa vapens växande betydelse i sjö-

kriget. 
Bland mera intressanta objekt m å nämnas en serie bilder och skisser 

av de 24 under byggnad varande am er ikanska atomubåtarna av olika 
typer jämte foton av de fem färdiga. Bland komma nde robotbestyckade 
fartyg visas skisser över amerika nska och brittiska jagare samt ameri
kanska. och ita lienska fregat ter. Av vår a g rannländer är särskilt de 
polska och väst-tysk a marinerna väl r epresenterade. De för Colombia 
svensk-byggda jagarna av Halland_typ har särskilt utmärkts genom ut
sökt fotografering och foto på framträdande p lats. 

Antalet sovjetiska ubå tar har lä nge 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. Dessa kommer att få namnen Sharnhorst, Sheer, Brommy Och 

Raule. 
Marine Rundschau febr 1959. 

Motortor-pedbåtar. 
Panther och Löwe har hissat befälstecken. 

Marine Rundschau febr 1959. 

Fuchs o::h Habicht har sjösatts vid Kröger-Werft, R endsburg . 

Marine Rundschau febr 1959. 

J\finsvepare. 
Kustminsveparna Wilheim och Paderborn har ingått i 4. minsvepnings. 

flottiljen. U lm av samma typ sjösattes i Lemwerder den 26j1 . 

Marine Rundschau febr 1959. 

skolfartyg. 
Nobiskrugvarvet i Rendsburg har fått i uppdrag att bygga ett ut. 

bildningsfartyg om 4500 ton . Fartyget :får namnet Berlin och blir det 

största i västtyska flottan med ett deplacement av 4500 ton. Bes tyck

ningen .kommer att bestå av artilleripjäser, 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, motortorpedbåtar och 

minsvepare, har hittills beställningar lagts ut för sju . Fartygen, 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 tjäns~: 

l jagare 
3 fregatter 

20 motortorpedbåtar, därav 12 av Jaguartyp 

2 ubåtar 
l ubåtsjagare 
6 utsjöminsvepare 

8 kustminsvepare 

26 snabbgående minsvepare 
18 hamnförsvarsbåtar 

ca 45 hjälp_ och trängfartyg. 

l 
j 
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Under byggnad var 
4 jagare (dessutom 5 amerikanska under ombyggnad ) 
~, fr egatter (dessutom 4 ännu ej levererade brittiska fregat ,en 

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 

amerikanska jagare. 
1. Fregattflottilj en (Cuxhaven). 5 fregatter av Brummer-k laE s. 
"'· Fregattflottiljen ( Cuxhaven). F n 3 f d brittiska fr eg a tter . 
1. Motortorpedbåtsflottiljen (Kiel ) . 6 mtb av Silbermöwe_kla ssen. 

2. Motortorpedbåtsflottiljen (Wilhemshaven). 10 mtb av Jaguark lass. 

F n ej fulltalig. 
3. Motortorpedbåtsflottiljen (Flensburg). 6 mtb av Jaguar-klass. 
1. Minsvepningsflottiljen (Wilhemshaven ) . 10 snabbgående m indre 

minsvepare av krigstyp . 
2. Minsvepningsflottiljen (Wilhemshaven ) . 6 högsjöminsvepare ar 

krigstyp. 
3. Minsvepningsflottilj en (Kiel). 10 snabbgående mindre m insvepare 

a v krigstyp. 
4. ocb. 5 . Minsvepningsflottiljerna i Willlemshaven resp N eustadt1 

Holstein är under uppsättning. 
6. Minsvepningsflottiljen (Cuxhaven). 6 kustminsvepare a v L indan· 

klass. 
2. Landstigningsflottiljen (Wilhemshaven). 6 landstigning sfa rtyg. 
1. Hamnförsvarsflottiljen (Neustadt;Holstein). 6 hamnförsva r s båtar. 
2 . Hamnförsvarsflottiljen (Koppeln;Schlei). 6 hamnförsvarsb a t ar. 

Soldat und Technik febr 1959. 

Storbritannien. 
Kryssare. 

Tiger har levererats från John Browns varv den 17 mars. 

Svensk sjöfartstidning nr ll/1959. 

Kenya, Jamaica och Euraylus skall skrotas ned . Superb skall säljas. 

Newfoundlands öde har ännu ej avgjorts. 
The Navy mars 1959. 

Jagare. 
Kitts , Comet, Chieftain och Cocade skall utrangeras. 

The Navy mars 1959. 
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Den nyligen levererade bri ttiska kryssaren >>Tiger». 

Under de sista två åren har Royal N a vy tillförts följande u t byggda 
eller helt ombyg gda och moderniserade fartyg: 

2 hangarfartyg 
14 Jagare 
26 f r egatter 
12 ubåtar 

c2. 80 minsvepare eller m indre fartyg . 
Under de närmaste två åren kommer l hangarfartyg, tre kryssare, 

10 fregatter och ett antal ubåtar och mindre fartyg .att tillföras flottan . 

The Navy mars 1959. 

Amerikas Förenta Stater. 
Hangarfartyg. 

Independence överlämnades till flottan vid en högtidlig ceremoni vid 
Naval Shipyard i New York den 10 januari. 

All Hands febr 1959. 
Enterprise som blir USA första atomhangarfartyg, beräknas sjösättas 

i iuni 1960. ' 

li:.ryssare. 
All Hands febr 1959. 

Long· Beach, robotutrustad atomkryssare, skall sjösättas i juli i 

All Hands febr 1959. 
år. 
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Albany, Chicago, Columbus, Little Rock och Oklahoma hå ller p& at' 

utrusta~ 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 Luce . 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 febr 1959. 

Blueback, sjösätts i mars i år . Ubåten är dieseldriven och blir den 

sist2. icke atomdrivna ubå t en i Förenta staternas f lotta. 
All Hands febr 1959. 

Robotar. 
F öljande robotar är operationsdugliga och kan nu a nvändas t aktiskt: 

Lv_robotarna T errier, Talos, Tarter; jakt-robotarna Sidewinder och Spar

row I samt sjö-mark-roboten R egulus L Bland robotar under utveck ling 

märke Polaris, Subroc, Bullpup, Corvus, Eagle, Sidewinder I C och Spar

row III. 
All H a nds jan 1959 

Grekland. 
Jagare. 

Två amerikanska jagare av Fletcher_k lass har övertagits. J agarna 

har få tt namnen Charette och Conner. Se TiS oktobernummer 1958. 

The Navy mars 1959. 

Japan. 
Jagare. 

D c a merika ns im jagarna H eywood L Edwards och Rickard P Leary 

h ar överlämnats till Japan. 
The Navy m ars 1959. 

Frankrike. 

Den a ktiva franska flottan består 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. 
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oe ovannämnda enheterna bildar den s k »aktiva eskadern». Vid sidan 

denna eskader opererar en ha ngarfartygsstyrka b est ående av hangar

a: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. 
Marine Rundschau f·ebr 1959. 

J{obotar. 
Följ ande robottyper är under utprovning, eller har tillförts flottan : 

Jagare. 

SS-11 - trådstyrd irobot 

Malaface sjörobot 

Malafon - antiubåtsrobot 
Masalca l vrobot 

Masurea - lvrobot 
Maruca - lvrobot. 

Marine Rundschau febr 1959. 

Spanien. 

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 har fa ttats att följande enheter skall utrangeras : 

J agaren Stord 
eskort jagarna Odin, Tor, Gyller , B a lder 

6 motortorpedbå tar av Falk-klass 

3 minsvepare. 
La R evue Maritime febr 1959. 

libå tar. 
Jugoslavien. 

Sutjeska sjösattes den 29/8 1958. Ytterligare en ubåt är under byggnad. 

Marine Rundsch au febr 1959. 

Rumänien. 

F'rån Sovjetunionen har fö ljande fartyg erhållits: 

l kryssare (f d Stalingrad, f d Duca d'Aosta) 
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6 eskortjagar e (R iga_klass) 
8 ubåtar (Sj tja-klass) 

14? minsvepare (f d tyska) 
Marine Rundschau febr 1959. 

Sovjetu nionen. 
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 1959 . 




