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1. Merlrlelade ordföranrlen att sedan föregående smn

m anlräde hade ledamoten Zetterström avgått med döden. 

Ordföranden lyste frid över hans minne. 
3. Jämlikt sällskapets starlgar § 3 har ledamok n 

Gester f r o m den den 1 april 1952 uppflyttats till heders

ledamot. 
6. Beslöts att ledamöterna Stm·ck och Blidberg skulle 

bef rias från sina uppdrag att vara föredragande resp 

suppleant i vetenskapsgrenen flygväsende för år 1952. 

Någon föredragande i denna vetenskapsgren skulle t v 

ej utses . 
7. Valdes till föredragande och suppleant i veten

skapsgrenen förbindelseväsende ledamoten Brigge resp 

ledamoten P. G. Lindgren. 
8. Valdes till föredragande och suppleant i veten

skapsgrenen navigation och sjöfart ledamolen Bong resp 

ledamoten Hermelin. 
9. Valdes till ledamöter i Beredningsutskottet för ar

betsåret 1952- 53 ledamöterna Molander, Nyman och Th. 

Lindgren med ledamöterna Puke, Eng och Ullman som 

suppleanter. 
10. Det vid ordinarie sammanträdet den 6 februari 

1952 till vilande antagna förslaget angående utökning av 

antalet i tjänst varande arbetande ledamöter från nuva

rande 75 till 100 antogs med 11J röster m.ot 20. 122 god

kända röstförsändelser voro insända med posten. 

11. Godkändes det av Beredningsutskottet ingivna 

förslaget angående de arbetande ledamöternas fördelning 

på kårer och vetenskapsgrenar. Förslaget skall tjäna till 

ledning för Beredningsutskottets arbete. 

Tidskrift i Sjöväsendet. 17 
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Arsberättelse i minväsende år 1950-1951. 
Öppen del. 

Av kommendörkapten Fredrik Tau br·. 

Inledning. 
I årsberi1ttelserna 1944 (ledamoten Johansson), 1944-

-15 (ledamoten Lindgren) och 19D (ledamoten Eng) h av a 
redogörelser lämnats för såväl de svenska som de ul
Jilndska minvapnens tekniska utveckling under det and ru 
världskriget. 

I å rsberättelsen l !)-18--19 (ledamoten Forshell) h a r 
minkrigföringen i nordvästra Europa och i Fjärran östern 
skildrats med huvudvikten lagd på de operativa förhå l
landena. I samma årsberättelse länuweles dessutom en r e
dogörelse för efterkrigsminsvepningens internationella 
organisation samt för minsprängningarna i Korfukanalen 
10!G. 

Oktobernumret 19·18 av Tidskrift i Sjöväsendet inne
höll en tekniskt-taktisk översikt angående minan under 
och efter det andra världskriget För alla minint ressera·· 
de torde väl vidare vid detta laget Captain Cowies bok 
"1\tJin es, iVIinelayers and Minelaying" vara väl känd. De l 
väsentliga av denna boks innehåll förekommer i ::s-orsk 
Tidskrift for Sjövesen, oktoberhäftet 1950, under titel n 
"Litt om Minvåpnet i mellomkrigsårene og under sis te 
verdenskrig". I ännu mera lättsmält form återfinn as 
Co\vies erfarenheter i decembernumret 1949 av Tidskrift 
i Sjöväsendet såsom en artikel benämnd "Några brittiska 
synpunkter på minkrigföring." 

I Vol. XXXIII, 19,18, av "Proceedings of the Royal In
stitution of Great Britain" har magnetminans speciella 
problem belysts under rubriken "The Proteetian of Ships 
from. Magnetic Mines". Artikeln utgöres av ett föredrag 
hållet av E. C. Bullard i institutet den 15 februari 194Ji . 
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En mycket intressant redogörelse för mineringspro
blem ur teknisk synpunkt återfinnes i juninumret Hlc19 
av den engelska "The Institution of Mcchanical Engineers 
Journal". Författaren, E. C. vVadlow, som. presenteras 
i;åsom "Acting Principal Scientific Officer, Roval Naval 
Scientific Service", har kallat sin föreläsning "Mechani<.:al 
Engineering Aspects of N a val lVIining". Den refereras 
längre fram i denna årsberättelse. 

F n nntydan om de resurser en stormakt har för ~~tt 
redan i labor atorierna bör j a minkriget får m an vid his
ni ng av :wtikeln "The N av y' s chamber of horrors" i no
yembernumret 1950 :!v den amerikanska tidskriften "Po
pular Mechanics Magazine". Denna artikeln har refere
rats i "Marinnytt", nr 4 1951. 

Slutligcn har nyligen av CM utgivits "Lärobok i min
tjänst för flot tan, Del I. Minor (MTL:I) 1951", som i 
kon~entrerad form innehåller principerna för praktiskt 
taget alla nu kända minkonstruktioner. Denna bok avses 
"Endast för tjänstebruk". 

Som av ovanstående litteraturöversikt framgår har 
det rika stoffet av internationella erfarenheter t o m år 
1!1-15 väl tillvaratagits. Vad därefter hänt i stormakternas 
vapenlaboratorier i fråga om utvecklingen av minorna 
och deras motmedel är däremot höljt i dunkel. Att min
vapnets fantastiska utveckling under det andra världs
kriget skulle hava uttömt vetenskapsmännens prestations
förmåga är dock osannolikt och att minvapnet fortfarand e 
kan direkt ingripa i den operativa händelseutvecklingen 
bevisas av de spridda uppgifter som. erhållits om sjökrig
fö ringen i de koreanska farvattnen under "väldskriget 
nr 2%". Som vanligt är det emellertid svårt att under 
ett p ågående Iu·ig erhålla några sammanfattande auktori
tativa upplysningar om ett så hemligt vapen som minan 
och förfaltaren kommer därför endast att lätt vidröra 
denna minkrigföring efter att först hava ägnat huvud-
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delen av. den första delen av årsberättelsen åt det ovan
nämnda referatet av den brittiska mintekniska förel äs
ningen. 

Den svenska ubå tsjakttjänsten bar sedan år 1947 
överförts från IMV till lUV intresseområde. Sedan hyd
rofonmaterielen och hydrofontjänslen redan tidigare över
förts från minbyråns och IMV domäner till respektive 
lel t>byrån och l UV, samt då dc moderna ubåtsjaktvapnen 
hänföras till artillerimaterielen, är det num.era endast dc 
konvention ell a sjunkbomberna m ed tillhörande kastare 
och fällare , som fortfarande omhänderhavas av minper
sonaL D å sjunkbombmaterielen sålunda icke längre av
ses för utnyttjande inon1 m.inväsendet har den icke be
handlats i denna årsredogörelse. Med den kraftiga u t
veckling som ubåtsjakttjänsten f å tt, synes densamma n iir 
som helst erfordra sin egen årsberättelse i örlogsrnann a
sällskapet. 

Brittiska tekniska synpunkter på minmaterielen. 

Den i inledningen nämnda artikeln "Mechanical Engi
neering Aspeds of N a val :\1ining" torde vara den ur tek
nisk synpunkt vederhäftigaste öppna redogörelse för d ( l 
moderna minvapnets problem, som hittills publicerats. 
Ett referat av artikeln kan därför i koncentrerad for m 
belysa läget på den internationella minfronten vid krig~
slutet. Om också sedan dess ett otal nya problem hava 
dykt upp måste man dock räkna med att de här nämnda 
äYen i dagens läge äro synnerligen aktuella. 

I inledningen anföres, att artikeln vill belysa någrn 
lekniska problem berörande minvapnet samtidigt som den 
beskriver några av de vapen och hjälpmedel, som an
vändes av Storbritannien och Tyskland under kriget 1939 
- 1945. I inledningen anföres vidare: "Den populära upp
fattningen om en mina är ett sfäriskt flytande förem M, 
som exploderar om det träffas av ett fartyg. Den flytan~ 
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dc kontaktminan är emellertid endast en av de m ånga 
bland de nu förekommande typerna. Några av des~a 
komma att beskrivas hä1· och variationsmöj ligheterna 
komm fl säkerligen att förvåna dem som icke äro hemma 
på detta omräde. 

Här beskrivas utläggningsmetodcr, flllmänna funk
tionsprinciper och erforderliga säkerhetsanordninga,·, li
kaså beröras de mekaniska konstruktionsdetaljerna i 
minstommarna och i anordningm· för kontroll och för 
tändning samt andra anordningar. 

Flottans minor ha nått etl mycket komplicerat sta
dium och vetenskapens flesta områden måste nu utnyttjas 
för att göra dem till effektiva vapen". 

Artikeln innehåller i fortsättningen dels vissa upplys
ningar som är8 för oss sedan länge väl kända, varför de 
här endast beröras i förbigående, dels vissa uppgifter som 
äro kända men som tidigare icke publicerats i öppna 
källor, varför det synes htmpligt att i dessa stycken mera 
ingående redogöra för artikelns innehåll. Allmänt sett 
belyser artikeln minproblemen ur en intressant teknisk
taktisk synvinkel och synes kunna giva impulser i vårt 
fortsatta u tyecklingsarbcte. 

Historis/w uppgifter . 
Med förbigående av historiska uppgifter från 1700-

talet till och med det 1. världskriget är det återigen in
tressant att konstatera aH såväl Slorbritannien som Tysk
land utvecklade magnetiska minor under mellankrigsåren 
1920- 1939. 

Kontentan av utvecklingen under och efter 2. världs
kriget sammanfattas i följande rader: "En intensiv ut
veckling av alla typer av minor följde omedelbart på 
krigsutbrottet, varvid framstegen voro särskilt märkbara 
i fråga om från flyg lagda minor och dessas avfyrnings
system. Ehuru endast magnetiska-, akustiska och tryck-
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effekter- såväl ensanuna som i kombinationer - hittills 

hava varit praktiskt användbara så ~ir del nu sannolikt 

ntt ett noggrant övervägande göres beträffande möjliglJ, ._ 

len att använda alla andra tänkbara avfyrninassystem."' 
~ ;::'1 ,._ 

llfinfyper. 

Det framhålles att flottans minor i dagens läge kum1,, 

delas i två huvudgrupper, nämligen bottenminor och fö r

ankrade minor. Användandet av den ena eller den and r; 

av dessa två h uvudtyper bestämmes i stort selt av fö r

hållandet mellan laddningsvikt och det avstånd på vilket 

en explosion kan åsta dkomma allvarliga skador i måle t. 

För ett visst sprängämne och elt visst avstånd mella 11 

laddning och mål är verkan i ~tort sett proportionell m ot 

kvadratroten ur laddningsvikten. Skadan beror emeller

iid dessutom på laddningens läge i förhållande till fa r

tyget, fartygels motstå:1dskraft, sjöbottens karaktär, sto;

leken av de sekundära tryckimpulser, som uppstå genon. 

f{ashubblans oscillationer, samt en del andra variabla fak

torer. Pf1 grund härav är bot lenminan ett vapen för a n

>:ändning i grunda farvatten. Del angives sålunda att en 

laddning på 375 kg kan ~1stadkomma vi~ala skador på : ~;; 

meters avstån d om h~insyn även tages till sådana faktor c1 

som avstånd till närmaste bas och vädedeksförhållande i; 

Metod{'r för minfällning. 

Minor kunna utläggas antingen frön flyg, från övc r

Yattensfarlyg eller från ubåtar. Flygplanens fart och ak · 

tianradie har hittills gjort dem till de bästa minbäram;1 

vid offensiv mineringsverksamhet och eftersom huvudpar

ten av det offensiva minerandet under det 2. världskrige l 

~gde rum i de grunda farvatten, som omge det europei;k a 

iastlandet, där hoitenminor äro synnerligen användbara, 

har denna verksamhel oundvikligen kommit att bli fi '11 ·

knippad med flygminfiillning. 
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Det framhålles vidare att många av de brittiska de

f ensiva minfälten behövdes i farvatten som voro allt fö r 

d j up a för u lnyttj ande t av bottenminor varför förankrad e 

minor voro där nödvändiga. 
Om avståndet till fiendens kust är tillräckligt, kunna 

dvlika minfbilt ulläggas mest effektivt från övervattens

fa rtyg. Ett stort antal minor kan på detta sätt med stor 

noggranhet utläggas i en och samma operation . 

Från ubåt utlagda minor kunna användas när man 

önskar minera relativt djupa vatten tätt intill fienden s 

kust utan atl avslöja a t t ett minfält blivil utl agt. Botten

minor utlagda från ubåt ha en mera begränsad anväihl

barhet än förankrade minor, ty vattendjupet måste vara 

tillräckligt stort för att giva ubåten manöverfrihet och 

samtidigt får det icke vara alltför djupt så att minan bli r 

ineffek liv mot överva l:tensmål. 

Fällning från flygplan . 

Man önskar att minor skola kunna föras i bombfälJ .. 

ning~anordningarna pft bombflygplan och därför hava 

fo rm och storlek på minorna i stor utsträckning fått an

p assas efter stuvningsmöjligheterna i flygplanet. 

Det är i allmänhet nödvändig't att begränsa anslags

ha stigheten mot vattenytan genom att använda f allski.ir

m ar, t~r minan och dess känsliga organ måste överleva 

slaget mot vattenytan och vara funktionsdugliga månader 

efter fällningen. De första tyska minorna med kardanskt 

m onterat magnetnålssystem hade fallskärmar, som voro 7 

meter i diameter, oc11 som reducerade n1inornas slut-· 

h astighet till ungefär 25 m j sek Yissa utföranden av en 

tysk mina (fig. 1) användes ulan j'allskärm och hade en 

sluthastighet av ungefär 300 m j sck. Denna mina måste 

dock ha synnerligen robusta inre organ. 

Vicl anslaget mot vattenytan utsättes minan för en 

häftig uppbromsning. Om den ytterligare uppbromsning-
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Fig. 1. Tysk flygmina avsedd för fällning utan fallsl{ärm. 

i 
PRIM!: J:! D~-:-ONATOR PLACER PA.RACHUTE Rlf'..G 

Fig. 2. Brittisk flygmina . 

en i vattnet därefter icke är tillräcklig, kan minan slå i 
botten med alltför hög fart. Detta kan skada minskalet 
och avfyrningsorganen eller också kan minan gräva n er 
sig så djupt i sjöbotten att armeringsinrättningarnas funk
tion fördröjes eller förhindras. 

Ett effektivt sätt att hindra minan från att fortsätta 
i sin luftkurva även under vattnet är att avfasa nosen till 
ungefär 20° vinkel. Detta visas i fig. 2, där även huvu d
dragen av en typisk brittisk bottenavståndsmina kunna 
studeras. För att emellertid denna sneda yta icke skall 
påverka luftbanan är avfasningen utfylld med en träkloss, 
som slås av vid anslaget mot vattenytan. De krafter som 
måste uthärdas vid anslaget och vid uppskärningen i vatt
net äro avsevärda. Vid hög fällningshastighet och låg 

,!~~~~~· HOR IZONTAL TRAVEL 
EACH DIVISION = 5 FEET 

o 
;:. 220~ } 70 l ~0---.' 

fllit~-r "' ~ 5 155'--,., )~67 l 

"' 12'7\... 
>.U 

';i 10 95---i 52 

~ 71--,.. 70~ 136 

o 15 
50 4025~~ i)~ 

I 20 12 r4 ~ 20 
35 

w 23 s--,.. 
~ l~ D 

25-1 
Fig. 3. Flygfällda minors vattenbanor. 

fällningshöjd är det möjligt att minan kan rikoschettera 
mot vattenytan. I-lur minan uppför sig med hänsyn till 
alla dessa faktorer kan i stort sett förutses med tillräcklig 
noggrannhet genom modellförsök. Vattenbanans utseen
de blir givetvis beroende av minans läge vid anslaget mot 
vattenytan. I fig 3 visas exempel på dylika vattenbanor, 
varvid även hastighetsminskningen angivits. Som synes 
är uppbromsningen så stor att minan redan på mindre 
än 10 meters djup förlorat all av luftfällningen orsakad 
h as tighet och övergått till normal sj unkhastighet. 

Ulldqgning från nuervattensfarlyg. 

övervattensfartyg användbara som minfällare över
spänna en stor skala av fartyg alltifrån snabba motortQr
pedbåtar, som kunna föra ett halvt dussin minor, upp till 
specialb.vggda fartyg eller omändrade handelsfartyg, som 
kunna föra åtskilliga hundra minor. 

I det följ ande lämnas en översikt öve·r arrangemang 
för minbanor och mintransportanordningar. Av dessa an
ordningar är särskilt den s k boggi-metoden av stort in-
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FORWARD 

F'ig. 4. Banminfällning enligt boggi-metoden. 

lres~.e. Såsom framg:'\r av fig -1 användes här en särskild 
boggivagn kring vilken löper en wire, som manövreras 
från spel akterut. l\är wiren vindas hem drages bognin 

..._ ..._ ~ 
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SPONSON DECK ..,. 

Fig . :J. Banminfallning m ed kort paternosterband. 

akteröver och skjuter då en rad av minaggregat framfö r 
sig mot fällningslägeL 

Ett annat arrangemang för minfällning är det som 
·vis as i fig 5. Här användes paternosterband, dock icke 
~åsom på Clas Fleming utefter hela minb::morna utan en
d ast såsom en fällningsanorclnin.g akterut. Genom an 
vän dandet av kopplingsanordningar m ellan minaggrega
ten kan emellertid paternosterbandet även draga fra m 
Hmga r n der av minor. N ackdelen med detta system synes 
vara alt varje minankare måste förses med särskilda an
ordningar. 

Minj"ällning {rån ubåt. 

Följ ande tre fällningsmetoder ä ro vanliga : 

a) Fällning från torpedtuber. Utskjutning äger rum 
på samma sätt som på en torped och minorna kunna vara 
antingen bottenminor eller för ankrade minor. Exempel 
p å en för förankring avsedd tnhmina visas i fig G . 
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EX PLOSIVE 
CHM18ER 

l 
FIRING U NIT 

Fig. G. Självförankrancie torpedtubsmina. 

SINKER 

b) Fällnjng från räls pä däc.k enligt · ~ huvudsak 
samma system som fr :l.n övervattensfartyg. 

c) Fällning från vertikala brunnar eller tuber. 
Om minan skall utskj u tas från en torpedtub måst<' 

den vara försedel med anordningar liksom en torped. Dess 
skal bör dessutom vara ytbehandlat på samma sätt som 
en torped. Detta kan dock göras billigare genom att låt a 
minan hava en något mindre diameter än torpedtuben 
och i stället förse den med ytbehandlade ringar på et! 
visst antal ställen. · 

Vid fällning från torpedtub har mar. möjlighet att in 
i det sista kontrollera eller inställa minans organ, vilke t i 
allmänhet icke är fallet vid fällning enligt metoderna b ) 
och c). 

Anordningar för djupinställning. 

I detta avsnitt behandlas principerna för såväl lod
förankring som förankring med hydrostat och slinga. 
Detta avsnitt synes icke innehålla några nyheter av in
tresse. 

Minornas förhållanden efter utläggningen. 

De naturliga effekter, som kunna förväntas påverk a 
en bottenmina efter utläggning, äro dels rörelser på sj ö
botten till följd av tidvattenströmmar, vilka vid vissa ty
per kunna åstadkomma avfyrning, dels nedsjunkning 1 
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dY, vilket kan fördröj :t anneringsinrättningens funl~tion, 
iiverka minskalets mottaglighet för akustiska vibrationer f vattnet smnt förhindra sådana typer som förutsätta vat-

ten liillträde från att fungera. 
Förankrade minor kunna påverkas antingen av tid-

vattenströmnwr eller av vågornas undervattensrörelser. 
'Iidvattenströmmarna ha två effekter. Den ena är att 
minan nedsänkes på !'>lörre mindjup och den andra alt 
minan kommer i svängning i ett plan vinkelrätt mot 
strömriktningen. 

Under det l. världskriget lade man ned n1ycket arbete 
på att få fram minor, som kunde hålla ett konstant min
djup oberoende av tidvattnet. Svårigheten ligger i att 
stor kraft erfordras för att driva en sådan djupreglerings
anordning. Försök enligt dessa riktlinjer ha för länge 
sedan övergivits och numera försöker man lösa problemet 
11enom att göra minorna avståndsverkande eller genom ;:, . 
att förse dem med en mekanisk eller elektrisk antenn. 

Om sålunda tidvattenströmmarnas inverkan på mi
norna kan reduceras genom vissa hjälpmedel så har ännu 
inte någon metod upprunnits för att kompensera vågrö
relsens inflytande. "Vågornas undervattensrörelser äro 
större än m;n vanligen föreställer sig. Dessa rörelser av
taga dock proportionellt mot djupet. En mina som för
ankrats relativt n~ira ytan är utsatt för mycket stora p å
frestningar, och en mina som i skyddat farvatten kan stå 
i 2 år kanske sliter sig efter ett par månader eller veckor 
i de förhållanden, som råda i Nord-Atlanten. 

Kontraminerings problem. 
När en minas explosion åstadkommer sådan påverkan 

av avfyrningsanordningarna i en mina i närheten att även 
denna springer säges den senare ha blivit kontraminerad. 
Det är aivetvis viktiat att förhindra detta, vilket skulle ;:, u 

kunna medföra att hela minfält springa när någon av 
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mit~oma på~eglas eller om en fiende genom särskil da 

S~Jl'angladdnmgar försöker alt ås tadkomma kontramine-

l'lngar. Dessa problem äro för länae sedan lösta · f' ··0 
• 

.. • . t> c l l clgd 

om s~.otm_mor, men de första avståndsminorna voro l11YC-

k~t k_anshga för kontramineringar och det var därför nÖ d

vandlgt att förse dem med skydd häremot. Vanligen ord

I~ad~s d.etta så att tändkretsen bröts vid en chock innan 

t lllra,cl~hg.~ kraftig induktionsström hade hunnit utvecklas. 

s.~otvagf~rna frå n en undervattensexplosion kunnu g;\ 

avsev.~rd~ d~stanser genom havsbottnen och det var där

fo ~· nodvaJ~digt .au införa kontramineringsskydd även 0 111 

nunorna lago flera kilomctet· från varandra D t b" t 
1 l l · e as a 

s. cy~ (et. m? t ko~~traminering har sedermera visat sig vara 
en an~1 dmng_ dar det magnetiska fältet måste ändra tec-
ken for att nnnorna skola avfyras. I dc akust1'sk · · .. d , a 1111 nor -
na _ _ ar et möjligt att använda elektriskt filter för a tl 

~~~dJa 1~eollan bullret från ett annalkande fartyg och stö l

s t'~.ge_~; .fran e~1 detonation. Här grundar man sig p~l a ll 
,ot\.agen hm en mycket brant kurva under det att Pud

vagen från ett fartyg hygges upp mycket långsammm!e. 

.-1 vfyrnings principer. 

,:O et framhålles att detta numera är ett mvcket stor t 

omrade, varför det endast år möjligt att kort bc~·öra nåan1 

av dc metoder som användas för flottans minor. Stöt~li
nornaso och .~ntennminornas anordningar stå i stort sett 

kvar pa l. varidskrigets nivå. Mera intresse ägnas därför 

:t t de avs tåndsverkande avfvrningsanordninga1•11 a I-r;· . 
l b . . ' c c c . dl 

~a · ntter och tyskar gått in för olika systern. Det bdl-

t~:ka s~:stemet, som utnyttjar induktionsprincipen har som 

'asen.~hg~ m:gan en lång spole med my-metallkärna och 

c.tt hogkanshgt relä. lVIy-metallstaven går igenom h ela 

langden av minan, vars gavlar utnyttjas för att vtterlil!arc 
draga kraftlinjer till staven Känsliahete11 1· .d · o < 
k . .. . . . . · o anor nmgarna 
~an sai slnlt l bottemuman göras mycket hög. 
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Det tyska systemet går i stället ut på att utnyttja ett 

~ystem av magnetnålar upphängt i dubbel balans. I senare 

t~rska konstruktioner kunde storleken på detta organ rc·

duceras genom att vertikala my-mctallstavar koncentre

rade kraftfältet till ett horisontellt gap, där en skiva var 

vridbart upphängd unrler kontroll av en torsionsfjäder. 

Skivan var magnetiserad längs en diameter. 
Fartygs bulleregenskaper i vaiten hava nu kartlagts 

ganska omsorgsfullt och med tillhjälp av ljudupptagnings

apparater har man kunnat analysera ljudeffekter från 20 

perioder pr sekund och uppå t. Ett akustiskt system med 

mottagare av hydrofontyp fordrar ständig strömtillförsel 

och får därför kort livsiängd. lVIan har därför ofta ordn:1t 

det så att de akustiska organens förstärkare icke träda 

i funktion förrän fartyget har magnetiskt påverkat minan. 

Härigenom ökas minans livslängd samtidigt som det blir 

mera komplicerat att svepa den. Om man önskar att mi

nan i första hand skall väckas på akustisk väg, kan mot·· 

ingaren utformas såsom en vibrator. 
Den hydradynamiska tryckeffekten f r ån ett fartyg i 

rörelse har också utnyttjats för att igångsätta minors av

f~rrningssystem. När ett fartyg rör sig går en konstant 

vattenström utåt och bakåt från förstäven och inåt mot 

kölvattnet. Detta åstadkommer en tryckminskning under 

fartyget. Dessa tryckändringar åstadkomma vid havsbott

nen effekter, som äro komplicerade men tillräckligt regel

bundna för att kunna utnyttj as i minors avfyrningsorgan. 

Det uppstår emellertid också tryckförändringar på 

sjöbotten till följd av vågrörelser och problemet är att 

åstadkomma en mekanism, som kan skilj a på de olika 

slagen av tryckeffektcr. 
I det tyska tryckorganet (fig 7) kunna långsamma 

tryckförändringar neutraliseras därigenom att det finnes 

ett litet läckhå l på varje sida om membranet. Vid snabba 

tryckförändringar hinner dock icke någon tryckutjäm

ning ske. 
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Fig. 7. Tryckorgan. 

]{ onstruk lionsdetaljer. 

Under detta avsnitt lämnas en redogörelse för tillverk
ningsmetoder i fråga om m instommar och tillbehör. Det 
skulle emellertid föra för längt att här gå in på dessa d e:
taljer. In tressanta äro dock beskrivningar över de käns
liga reläerna. De högkänsliga reläerna (fig 8) u tgöra en 
vital del av det moderna magnetiska avfyrningssystemet 
Sådana reläer äro känsliga för så svaga strömmar som 
5 mikroampere. De måste tåla kraftiga chocker vid fäll
ningen och de måste vara kalibrerade för konstant utslag 
oavsett det Jäge de hamna i. Kontakttrycket är av stor
leksordningen 0,3 mg per mikroampere och stor omsorg 
måste ägnas åt vale.t av lämpligt kontaktmateriit.l och [lt 
metoderna för montering. Det är dessutom nödvä.ndigt 
att hålla reläerna dammfria. Spolen med ram och upp
hängningsanordningar måste vara gjorda av omagnetiskt 
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Fig . 8. Högkänsligt relä för induktionsmina. 

m aterial. Upphängningsbanden måste vara specialvalsade 
och fastsättningsställena till fjäderanordningen få icke ut-
göra några svaga punkter. . . 

Akustiska "pick-ups" kunna fästas direkt bli mmska·· 
let. En typ av vibrator (fig 9) består av en stålarm, s~m 
är fäst till ett kraftigt stålblock och som har ett htet 
kontaktstift i vttersta änden. Mot detta kontaktstift sva
rar en annan .kontaktanordning. I viloläge har kontakt
stället ett konstant och lågt elektriskt motstånd. ~är 
apparaten kommer i svängningar, komma de små rörel
~crna att variera kontakttrycket eller att skilja kontak
terna åL så att variationer i kontaktmotståndet uppstn. 
1:;:fterson~ en konstant spänning ligger på kontakterna, 
komma alltså dessa att åstadkomma en pulserande ström, 
vilken på olika sätt kan användas för att sätta i gång 
1ninan. 

Om många små elektriska detaljer användas, kan det 
-vara lämpligt att montera dem i en låda och fylla mellan
rummen med vax. Förutom att vaxet bidrager till den 
elektriska isolationen, är det ett utmärkt medel för att 
'kydda detaljerna både mot chocker och vibrationer, vilka 

T idsi:rift i SjöL·äsendet. t s 
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Fig. 9. Vibrs.tor för akustisk mina. 

kunna vara mycket kraftiga under transporter. Utform
ningen av avståndsminornas detaljer är ännu långt ifrån 
slutförd. lVIånga av de konstruktioner, som komma fram 
nnder kriget forcerades fram och detaljerna baserades 
därför ofta på tillgängliga standardinstrument eller ocksf1 
hände det att en första provkonstruktion måste, sedan 
den visat sig godtagbar, läggas ut för konstruktion innan 
den hunnit bliva avslipad. 

Svepförsvårande anordningar. 

Det påpekas, att denna översikt skulle vara ofullstän
dig, om icke de svepförsvårande anordningarna ocksfl 
nämndes. Därför beskrivas här först de för förankrade 
minor avsedda saxarna, griparna och svepslussarna, var
efter anordnincrar i avståndsminor beröras. 

~ n 

Bottenminor svepas praktiskt taget alltid genom pa-
verkan av avfyrningsorganen, och en annan teknik för att 
undvika svepning måste därför här användas. De mest 
invecklade avfyrningssystem ha därför konstruerats, h u-
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vudsakligen för att nödvändiggöra magnetiska, akustiska 
eller andra impulser i vissa ordningsfölj der, styrkeför
hållanden och intervall. Det är uppenbart att möjlighe
terna att åstadkomma variationer äro mycket stora. An
ordningar med följdverkan kunna drivas elektriskt eller 
med urverk. De startas virl den första anledningen till 
väckning och stoppa när en period är fullbordad, såvida 
icke under tiden den andra typen av aktiveringssignal har 
mottagit s i vilke.t f all minan exploderar. 

Här bör även fartygsräknaren nämnas. Med denna 
kan man ställa in ett visst antal överseglingar, som måste 
hava ägt rum innan minan kan avfyras. On1 man kännel' 
till fiendens svepmctod, kan man ibland lyckas att ordna 
sådana avfyrningsvillkor, att svepningen elimineras och 
att m inan går mot konvojen, som följer efteråt. Vanligen 
insättas här fördröjningsanordningar för att förhindra, att 
en översegling skall utlösa mer än ett steg i räkneverket. 

säkerhetsanordningar. 

Betydelsen av pålitliga säkringar innan minan fälles 
är synn~rligen stor. En minexplosion ombord på en min
läcraare skulle medföra fullständig förstöring av fartyg ~~ 

och besättning. 
Alla minor böra ha dubbla säkerhetsanordningar. 

Principiellt hör en säkring hesi:å i att sprängröret hålles 
skiljt från tändladdningen Lill dess att minläggaren huunit 
undan. Vidare måste alla säkerhetsanordningar vara 
enkla och direktverkande samt så konstruerade att inga 
möjligheter finnas för att de skola bli skadade. Vidare 
lllåste utanpå minan f innas en iögonfallande anordning, 
som talar om huruvida minan är säkrad eller osäkrad. 

I detta avsnitt behandlas också armerings- och steri
liseringsanordningar. När mycket långa armeringstider 
öns}{as användes vanligen ett mekaniskt eller elektriskt 
llrverk. Dylika anordningar kunna också användas för 
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ANOD E 

PLUNCER 

o 

Fig. 10. Elektrolytisk armerings- (eller dcsamerings) anordning. 

a tt om så önskas sterilisera minan efter en viss tid. E x
empel på en elektrolytisk anordning som möjliggör ar
mering eller sterilisering av minor efter viss tid visas i 
fig 1 O. Tiden inställes med tillhjälp av ett nwtstånd. P ii. 
motståndet kunna tider p å 1, 2, 3 o s v veckor inställ as 
med en noggrannhet av 0-30 %. 

Tillverkningsmetoder m m. 

När artikeln år 1948 presenterades såsom föreläsning 
j ingenjörsföreningen uppstod en längre diskussion, var-
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vid en rad industrimän begagnade tillfället att redogöra 
för sina erfarenheter från krigstillverkningen av minor. 
Bärvid lämnades m ånga intressanta upplysningar om m e
toder för pressning av minskal, automobilindustriers om
ställning för mintillverkning, svårigheterna att vid mass
fabrikation galvanisera \Vire samt bristen på standard 
inom den brittiska urverksindustrien m. m. Mr 'vVadlow 
själv framhöll bl a nödvändigheten av att till förankrad e 
minor aldrig använda annat än den allra bästa wirekva
litet I ett fält av förankrade minor utgöra just ankar
trossarna de svaga länkarna oc,h merkostnaderna för den 
bästa wire jämfört med en sämre kvalitet äro försvin
nande små jämfört med kostnaderna för att lägga ut 
nya minor. 

I diskussionen deltog också ett antal högre sjöoffice
rare. Härvid vädjade Captain Oliver Bellasis (Director 
of Underwater 'vVeapons) till ingenjörer och industrimän 
om fortsatt helhjärtad hjälp, när Amiralitetet försökte 
lägga ut nya konstruktionsuppgifter. 

Minans aktuella insatser. 

Min nn i Koreakriget. 

I de koreanska farvattnen har sjökrigföringen nu på
gått j ett och ett halvt år, och det skulle då kunna tyck::~.s 
att man här borde hava riklig tillgång på erfarenheter 
från en modernare minkrigföring än den av modell "up 
to 1945". Härvid måste emellertid de speciella omstän
digheterna vid denna form av krigföring beaktas. Man 
får sålunda komma ihåg, att FN-flottan varit i en situa
tion , som varit enastående i krigshiistorien - den har 
icke haft n ågon offensiv motståndare till sjöss, då kom
munisterna icke satt in några sjöstridskrafter av bety
delse. Minkriget har visserligen bedrivits i stor skala och 
givit FN-krafterna dyrköpta erfarenheter, men då det helt 
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synes hava hållits inom de koreanska farvattnen har del 
varit av övervägande defensiv natur. Det förefaller så
lunda som. om. man icke utnyttjat undervattensvapnens 
n1.öjligheter i en framskjuten offensiv mot en fiendes inre 
farvatten, utskeppningshamnar och transportvägar till 
sjöss. 

FN-truppernas stora invasion vid Söuls hamns tad 
Inchon den 15 september 1951 genomfördes mycket snabbt. 
En av orsakerna till att detta lyckades var troligen den 
att nordkoreanerna hade felbedömt platsen för invasionen, 
varför inga minor hade hunnit utläggas i farvatten utan
för invasionskusten. 

"Vid invasionen i \ Vonsan-bukten den 26 oktober hade 
nordkoreanerna däremot noggrannt förberett invasions
försvaret genom att bl a lägga ut ett minfält med ca 3000 
minor, med den påföljd att invasionsflottan fick vänt a 
sex dygn utanför kusten innan minsveparna fått valtnel 
så klart att man vågade låta invasionsvågen rulla vidare 
in mot land. Under sveparbetet visade det sig att mino r
na voro synnerligen högkänsliga i magnetiskt avseende. 
varför även minsvepare, som normalt ansetts vara till
fredsställande avmagnetiserade, utlöste minor. Först efter 
tre veckors svepning, varvid 1000 minor hade oskalig
gjorts, förklarades \Vonsans hamn vara minfri. 

Den 30 maj 1951 förklarade amiralen Scherman inför 
elen amerikanska senatskommitten, att FN-flottans totala 
överlägsenhet till sjöss icke alltid var obestridd. Minfaran 
existerade fortfarande trots att tusentals ryska minor i 
de koreanska farvattnen svepts. Det föreföll som om 
ryssarna kunde lägga ut minor lika snabbt som de f ör
stördes. Det rådde icke heller något tvivel om att nord
koreanerna med sin rikedom på småfartyg och med sin 
lokalkännedom också kunde lägga ut minor. 

I N e w York Times den 2~1 juni 1951 skrev den väl
kände militärskribenten lianson Baldwin följande: ''Sjö· 
maktens inflytande på Koreaföretaget är tydligt: sjömak-
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ten möjliggjorde segern . . . Men Korea gav också flot
tan många lärdomar. I några hänseenden blev flottan 
vägd och befunnen för lätt. Den viktigaste lärdomen -· 
en lärdom som kostade oss några sänkta minsvepare och 
några förlorade liv - är nödvändigheten av att minsvep
ning och mineringsteknik tillmätas större betydelse. 
Under Sovjets ledning hade fienden vid vVonsan utlagt 
mycket stora och effektiva minfält. De ryska minorna 
påminde oss om, att ryssarna alllid ha varit bland 
världens främste i fråga om minutläggning. Erfarenhe
lerna från Korea visar, att deras teknik och materiel i 
m ånga hänseenden är ypperlig och bättre än vår. Att 
.döma av kraften i de explosioner, som sänkte våra min
svepare, var en del av deras minor kraftigare än våra. 

Vi ha gjort små framsteg i minering och inga i min-
svepning sedan förra kriget; den utrustning, som vi an
vände vid Korea, var icke så bra som den vi hade under 
andra världskriget. Vi måste utveckla vår forskning." 

Sedan den amerikanska flottan nu fått upp ögonen 
för minsvepningens betydelse har man snabbt sökt täcka 
bristerna och dagsläget för upprustningen av minsvepar
beståndet synes där vara att följande byggnader nu pågå: 

Mincsweepers (AM) träskrov .. ........ .. 50 m 36 st 

Auxiliary minesweepers (AMS) (träskrov) 42 m 63 st 

Mine sweeping boats (MSB) .............. 18m 30 st 

.:\ven i Storbritannien beaktas behovet av minsvepare 
med hänsyn till erfarenhelerna från Korea-kriget. Enligt 
"Navy Estimates 1951-52" planeras nybyggnad av L11 min
$Vepare - ett avsevärt antal då samtidigt tillgången an
gives till följ ande: 

I första linjen ......... . 13 minsvepare 

Försök och utbildning .. 3 » 

I reservflottan ...... _ . 47 » 
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I Brittiska Samväldets rapport, del II, över sjökrigs
operationerna i koreanska vatten nämnes följande ang~·t

ende mineringsverksamheten: "Fienden har lagt ut :1!
sk:illiga väl placerade minfält på båda kusterna och ett 
avsevärt sveparbete har erfordrats, särskilt på ostkusten, 
för att åstadkomma säkra leder för de krigsfartyg som 
skola utföra bombning av mål i land. Fienden har an
vänt djonker och andra små fartyg för att lägga ut m in
fält på båda kusterna och för att släppa ut drivminor. 
Under vintermånaderna innebar denna form av minlägg
ning inte några större problem på grund av att fjord ar 
cch inlopp då voro isbelagda men i samband med v~n·

lossningen har vaksamhet mot denna form av minläggning 
blivit en ny uppgift för blockadstyrkorna. Drivande m i
nor, som sli! ~it sig av de ,·snabba tidV:c1tlnen, ha blivit 
ytterligare ett hot mot våra sjöstridskrafter." 

Helikoptrar ha tydligen använts för många uppgifter 
under Korea-kriget. Sålunda nämnes att en helikop ter 
vid ett tillfälle inrapporterat två nya minfält. 

Minan i Kabazon. 
Alltjämt riva höststormarna loss förankrade minor 

och ej så sällan ljuda chefens för m.arinen minvarningat· 
i radiohögtalarna. Värre är dock att effektiva hotten
minor fortfarande lura i Kahazons grunda farvatten samt 
då och då taga sin tribut av fartyg, som. med negligerande 
av navigeringsanvisningarna giva sig ut i de farliga om
rådena utanför de svepta lederna. Under åren 1948- 5! 
hava följande minsprängningar inträffat: 

År 
Antal minsprängningar 

Mot fartyg )Vid svepning Vid trålning 

1948 9 4 7 

1949 12 l 
1950 15 
1951 10 3 

25 1 

Dessa minrisker hava komm.enterats av "Nautisk 
Tidskrift" i oktobernumret 1951 och av "Svensk Sjöfarts
tidning" den G december 1951. Båda tidskrifterna hänvisa 
i samband härmed till uttalanden av kommerskollegiums 
sjötelmiske konsulent. 

(Forts.) 
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Några synpunkter på beställning, kon= 
struktion och tillverkning av krigsmateriel. 

Au kapten Y. Rollof. 

Vid anskaffning av vapenmateriel uppstår ofta pro
blemet efter vilket av nedanstående alternativ beställ
ningen skall ske: 

1. Nyanskaffning av befintliga konstruktioner. 

2. JV[oderniscring av befintliga konstruktioner. 

3. Beställning av nykonstruktioner. 

1. N vanskaffning au befintliga konstruktioner. 

Anskaffning enligt denna princip medför fördelar ur 
standardiseringssynpunkt, särskilt med hänsyn till utbyt
barhet och förrådshållning. 

Xr konstruktionen lyckad, kan principen vara riktig 
särskilt som man vinner tid genom att ritningsunderlaget 
och verktygsuppsättningen är klar och ev. "barnsjukdo
mar" redan övervunna. Det sistnämnda är det icke mins t 
betydelsefulla. Å andra sidan är stillestånd tillbakagång. 

~~. M odemisering au befintliga konstruktioner. 

I en brytningstid då den tekniska utvecklingen snabb t 
går framåt, måste man i tid se om sitt hus för att inte bli 
tekniskt underlägsen en eventuell fiende. Så till exempel 
medför ökade flygplansfarter att lv-pjäsernas sikten, rikt
anordningar och eldledningsinstrument måste omkonstru
eras, så att någon rimlig möjlighet finns att träffa flyg
planen. Därför måste en viss modernisering äga rum. 

Modernisering av redan befintliga konstruktioner 
kräver ofta att oväntat m?mga ritningar måste revideras, 
särskilt om några år förflutit, och beställaren önskar håll a 
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jämna steg med utvecklingen. ökad användni~g av t. e-,;:. 
elektricitet medför ett omfattande konstruktionsarbete. 
Vid modernisering av artilleripjäser ökar vikterna van
Iigen högst betydligt. Kablar, apparatskåp etc på torn
sidor ger ökade tröghetsmoment, som i sin tur kräver 
större effekter för riktning m m. 

Konstruktionsarbetet för ändringar blir i regel tids
ödande och dyrbart och ofta står förbät1tringarna ej i 
proportion till kostnadsökningen och leveranstidens för
längning. 

1\Jan kan i detta sammanhang ej nog betona standar
diseringens betydelse. Ur underhålls- och ersättningssyn
punkt är varje förändring en försämring. Man måste 
väga varje förbättring mot nackdelen av ändringen. 

Vid modernisering av befintlig redan levererad mate
riel blir ändringsarbetet mestadels handarbete, vilket blir 
dyrbart och kräver lång tid. En tillverkare åtar sig ~j 

heller gärna dylika arbeten. 
Yid modernisering är en del av den befintliga mate

rielen också under ombyggnad och således icke tillgäng
lig vid mobilisering. 

I många fall kan dock en modernisering vara berät
tiga d, exempelvis om man för att spara tid och kostnader 
avser att bygga fartyg av äldre typ. Man är då oftast 
nödsakad att även använda vapen a">' äldre konstruktion, 
emedan nya vapenkonstruktioner i regel drar med sig en 
omfattande ombyggnad av fartyget. Mindre förbättringar 
av vapenkonstruktionen bör då tillåtas under förutsätt-· 
ning att de ej i större utsträckning försenar eller fördyrar 
fartygsbygge t. 

3. Beställning au nykonstruktioner. 

Ett litet land kan icke skaffa sig alla moderna vapen
konstruktioner genom egen verksamhet. Det gäller att 
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värdera olika vapen inbördes t ex genom operationsGn a. 
lys och därefter välja rätt vapen för framtiden. 

För att belysa de svårigheter sorn äro förknipp ade 
med modern vapenkonstruktion kan som. ex nämnas k on. 
struldian av en 15 cm marinpjäs. 

Konstruktion och tillverkning av 15 cm marinpjäs: 

l 
l :a l 2:a l 

året året 

l l Konstruktionsarbete ....... . .... --.. • l!ll • 

Ritning och tillverkning 
av verktyg .................... . 

Leverans av materiel.. ......... . 

Grovbearbetning och värme' 
behandling .................... . 

Färd igbearbetning och 
mekanisk montering .. .. .... . 

Anskjutning, slutmontering, 
provning, mottagningskon' 
troll , nedmontering ........ . 

-----------
-~-

Konstruktionsarbetet på ett medelsvårt torn kos tar 
ungefär lika mycket som tillverkningen av ett a två tor n . 
Beställning av t ex medelsvåra pjäser bör med hänsyn till 
förhållandet mellan den konstruktions- och den produk
tionsh::apacitet som en leverantör kan disponera helst om
fatta minst 10 pjäser av identiskt samma typ. 

För att förs tå hur komplicerad den moderna vapen
tekniken har blivit kan nämnas, att vid moderna artilleri
konstruktioner kan man räkna med att endast 25-50 % 
av de ritningar som utförts kommer till slutlig använd-

·ng. Automatik och ökad användning av elektricitet 
~~{ar konstruktionsarbetet avsevärt. Vid n1.oderna torn
~onstruktioncr kan man räkna med att 30- 50 % av hela 
konstruktionen berörs av elektriska problem. Med nu
varande stränga krav på chock och klimatsäkerhet skall 

111 an för övrigt ombord försöka begränsa och förenkla de 
elek triska installationerna så mycket som möjligt. 

Beställaren bör på ett tidigt stadium göra upp ett 
väl genomtänkt komplett och detalj era t konstruktionspro
gr am som konstruktören ostörd kan få arbeta efter till 
leve1·ansen sker. 

Särskilt då det gäller nya konstruktionsprinciper kan 
konstruktionsarbetet överskrida beräknad tid högst avse
värt. Man bör alltid räkna mycket försiktigt vid bedöm
ningar när en n:vkonstr uktion kan bli levererad och fram
för f!llt stridsduglig. Det händer allt emellanåt, att en 
leverantör räknar alltför optimistiskt när det gäller leve
ranstider. Ibland pressas dock leverantören av beställa
ren att lova en leveranstid som båda parter vet är nära 
nog omöjlig att hålla. 

Vid nykonstruktion av krigsmateriel tvingas konstruk
tören numera mycket ofta att hålla sig vid gränsen till 
vad som är möjligt. Man kan därför i förväg icke vara 
säker på att materielen till alla delar kommer att fungera 
utan tvingas på ett senare stadium till tidsödande experi
mentarbeten, vilka förskjuter den ursprungliga leverans
tiden. Sedan en provpjäs framtagits bör den provas 
grundligt. En rundlig provningstid intjänas oftast med 
tiden. - f 

Experiment med nya förbättringar bör utföras obe
roende av konstruktionsarbetet och tillverkningen och 
helst införas först på en ev senare serie. 

Ju längre en konstruktion skall drivas ju mer försök 
krävs och desto större är risken att de ursprungliga kon
struktionerna måste ändras. Det är farligt att kräva, att 
-en konstruktion skall kunna utföra alltför många konster. 
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Införandet au en extra reservmöjlighet medför Gftct 
alt konstrllklionen blir så komplicerad att denna reserv 
f/ir det mesta måste utnyttjas. 

Alltför många säkerhetsanordningar kan förhindra 
att materielen i rätt tid kommer till verkan. En tänd~ 
rörskonstruktör tillfrågades en gång om han kunde öka 
bansäkringen intill 500 m och svarade: "J ag kan göra ett 
tändrör som är säkrat i hela banan om man bortser frän 
fordran påverkan vid nedslaget!" 

Det är naturligt att beställaren vill hålla sin materiel 
~å modern och effektiv som möjligt. Man vill tillvarata 
de senaste erfarenheterna från utlandet och för övrigt ut
nvttja alla möjligheter till förbättringar. Denna avväg
ning mellan modernitet, leveranstid och kostnad iir 
mvcke t svår. Innan man för en redan beställd konstrnk 
ti~n beslutar en "teknisk förbättring" som för ett viss t 
stridsfall ökar vapnets prestanda bör man tänka sig myc
ket noga för. Konstruktionsändringen kan komplicera 
konstruktionen så att funktionsdugligheten sjunker högst 
betydligt och dessutom kan leveransen försenas avsevärt. 

. Tjänstemän i förvaltningarna som_ nyligen tillträtt 
sina befattningar känner ofta ej i detalj till de resone
mang och överväg/anden som legat till grund för den 
kornpromiss som en konstruktion alltid blir. 1\Ian skall 
därför i konferensprotokoll m m försöka nwtivera or
saken till gjorda beslut. 

Vid förhandlingar mellan kund och leverantör an
gående utformningen av en nykonstruktion, gäller lnm
~1ens väsentliga erfarenheter den praktiska användningen 
av materielen, under det att leverantörens erfarenheter 
gäller möjligheterna att konstruera och producera sådan 
materiel. I små länder har krigsmaterielbeställningae en 
tendens att bli "beställningsskrädderi". Olika leveran tö
rer har även uppammat denna utveckling genom_ att vilj a 
visa sig tillmötesgående mot kunderna. Med krigsm ate-
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,·elens nuvar:mde kon-..plexitet har em.ellertid dessa för
~ånande fört med sig, att alltför stor eftergivenhet f1:ån 
Jevcnmtörens sida kan vålla all~arliga olä~enheter be
träffande den kommande matenelens tekmska utfonn-
1ing, på grund av att tillräckliga konstruktions- och till
~erkningserfarenheter saknas för de specialutföranden 
som begärs. I våra dagar kan det därför vara lika myc
ket i kundens som i leverantörens intresse att den sist
nämnde håller på att få även f-ina egna synpunkter till-
0-odosedda vid utformningen av ny materiel. 
<:> 

Det noggrannaste vapnet är inte alltid det bästa. Pre-
cisionen i vissa avsendcn kan vara överdriven utan att 
ge motsvarande effektivitet. Ett relativt enkelt vapen le
~ererat i rimlig tid är bättre än ett perfekt men invecklat 
vapen som bara befinner sig på ritbrädet. 

I detta sammanhang kan framhållas, att alltför snäva 
toleranser i hög grad fördyrar tillverkningen vilket bestäl
Jaren får betala. Toleranssättningen skall vara konsekvent 
och stå i förhållande till vapnets precision. 

Brittiska amiralitetet har försökt följ a principen att 
bibehålla goda pjästyper utan onödiga förbättringar. Som 
ex k an nämnas den brittiska 15 cm pjäsen, som än~u 
under 2:dra världskriget icke var automatiserad, men än
då h ade en eldhastighet av 8 skott/min. Trots britternas 
konservatism hade dc dock bekymmer med flera torn
konstruktioner under kriget. Capt:1in Russel Grenfell 
nämner i "The Bismarck Episode", som inom paren
les är en my~ket givande källa icke minst ur tek
nisk synpunkt, ett flertal exempel på brister. Vid siri
den mellan Bismarck och Prince of vVales inträffade på 
det brittiska slagskeppet ideligen mekaniska missöden, 
Varigenom allt som oftast en eller flera kanoner föll ur 
eldgivningen. Representanter för den firma, som. hade 
levererat tornen, var under striden kvar ombord för slut
justering, varigenom felen i viss mån lättare kunde av
hjälp as. På systerfartyget King George V var tornen 
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knappast i bättre skick. Ä ven andra tornkonstruktionet 

hade tidigare visat stora bristfälligheter. 8-tums tornen 

på County-kryssarna krävde fem år eller mer efter m on

teringen ombord för att bli något så när effektiva och 

samma var förhållandet med 16-tums tornen på Nelson 

och Rodney. 

"The endeavour to force ten guns into a ship th at 

ought really to have had eight actually led to her h aving 

only six, since the ten had such complicated mechanism 

thai no more than two-thirds of them would normally 

go off aonce: or at all events for the first f i ve or si x. 

vears of the nevv mounting's life, until numerous m odi·· 

f ications had been made in the light of breakdown expe

rience. Similarly, elaborate arrangements to give n ew 

guns donble the previous rate of fire would result in their 

producing half of it in practice. Mechanically, this se

cruence of cause and effect was bad enough. Psychologi .. 

~ally, it was worse still; for the convention soon grew up 

that new gun mountings were bound to give poor results 

for some considerable time, while, "teething troubles" 

were being eliminated." 

Grenfell framhåller bl a: 

Vid beställning av krigsmateriel i Sverige måste m an 

även i viss mån ta hänsyn till personalens korta utbild

ningstid. Materielen får icke vara alltför invecklad u tan 

skall vid beredskap snabbt bli stridsduglig. Ibland kan 

man verkligen ifrågasätta, om icke konstruktören ställer 

alltför stora anspråk på betjäningen. Vissa konstruktio

ner kräver t ex större reaktionshastighet, än vad man nor

malt kan fordra av en soldat. 

Materielen skall vara lätt att underhålla. Samtidig t 

med leveransen eller helst dessförinnan bör beställaren 

försäkra sig om fullständiga beskrivningsböcker samt au

visningar för skötsel och vård. Förhanspersonal skall i 
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g:od tid före leveransen få tillfälle att studera materielen 

~nder monteringen. 

Även om svenska vapenkonstruktörer gjort banbry

tande insatser, kommer ofta im.pulsen till våra vapen-· 

konstruktioner från andra länder särskilt under och ome

delbart efter ett krig. Trots att dessa vapen i allm.änhet 

iir väl genomtänkta och provade, först på egna försöks

fält och därefter kanske flera år under stridsmäs

siga förhållanden, skall dessa vapen ofta när de kopi

eras och innan de accepteras "anpassas efter svens

k a fi.il-hållanden". Med anledning härav omkonstrueras 

de ofta så grundligt som möjligt, vilket medför deJ s 

.att vår högst begränsade konstruktionskapacitet tas i an

språk, dels att dyrbara försök måste utföras och dels att 

slutresultatet ofta blir avsevärt sämre än den utländska 

konstruktionen, om den ens blir användbar. Detta är en 

avigsida av svenskens ofta påtalade tekniska intresse. 

I ett litet land försöker man ersätta kvantitet med kva

litet, men kvaliteten har blivit dyrare än förr. För att 

v b-llj a ett exempel kostar nu enligt amerikanska undersök· 

11ingar ett jaktflygplan av typ F -8G D Sabre sju gånger mer 

än vad ett plan av motsvarande typ P-51 Mustang (J 26) 

men meå lägre prestanda, kostade vid slutet av 2:dra 

världskriget. Det är hastighetsökningen från c:a 700 

km j tim till 1050 km/tim och ökningen av topphöj den 

från 12000 till 16000 m som får betalas och betalas dyrt. 

(Inflationen har naturligtvis en viss skuld i fördyringen). 

D enna bättre prestanda har man fått till priset av en 

27-faldig ökning av antalet konstruktionstimmar fram till 

första provflygningen nämligen frän 72000 till 1.130000 

timmar. Antalet ritningar har ökat från 1100 till 6600 och 

an talet ingenjörer som sysslat med prototypen från 100 

till 600. Dessutom krävs relativt sett fler skickliga veten-

• skapsmän och högt kvalificerade tekniker. 

Tidskrift i S jöL·äsendet. 
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Sammanfattn ing. 

Använd om möjligt operationsanalys för att erhålla 
de lämpligaste vapnen. 

En konstruktion bör i alla avseenden vara baserad på 
ett väl genomtänkt objektivt underlag. 

Belasta ej leverantören med alltför många proj ekt. 
Tänk p å att landets konstruktionskapacitet är begränsad ! 

Beställ ej alltför små serier. 

Man bör bestämma sig för ett nu-läge och konstruera 
med hänsyn härtill och därefter om möjligt undvika alla 
tekniska nyheter. 

standardisera och förenkla i stället för att komplicera! 

Begär ej alltför mycket av en konstruktion. 

1\Jan bör inte dra alltför stora växlar på en framtida 
teknisk utveckling. 

En aldi"ig så väl motiverad konstruktion på papperet 
betyder icke alltid en lyckad konstruktion i praktiken. 

Utmät försökstiden på provpjäser frikostigt. 

Räkna ej för optimistiskt på leveranstider. 

Tänk på att nykonstrulctioner oftast har "barnsjuk
domar" och räkna med dem vid bedömning av bered
skapen. 

Komplicerad materiel kräver väl utbildad personal. 
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navets frihet. 
Av kapten H. Gottfridsson. 

Enär frågan om gränsdragning för inre och yttre terri
torialvatten har en viss betydelse ur sjömilitär synpunkt 
framför allt för ett land, som önskar vara neutralt vid 
en stormaktskonflikt, kan det vara av intresse att här 
någo t närmare beröra tvisten mellan Storbritannien och 
Norge i hithörande frågor. 

Först må emellertid nämnas några allmänna ord rö
rande dylik gränsdragning. 

En stats territorialvatten består av yttre och i vissa 
fall inre territorialvatten. 

Det yttre territorialvattnet utgöres av ett vattenbälte, 
vars bredel icke är internationellrättsligt reglerad utan i 
praktiken avgöres av varje stat för sig. Sverige och Norge 
tillämpa t ex 4 dist-min. Inom detta bälte har strand
staten viss bestämmanderätt beträffande t ex örlogs- och 
handelsfartygs förflyttning samt fiske men kan icke ut
öva fullständig jurisdiktion. Så kan staten t ex icke för
bjuda utländska fartyg att begagna yttre territorialvatt
nen för s k oskadlig genomfart. 

Vid icke skärgårdsklädda kuster räknas det yttre ter
riitorialvattnet från kustlinjen (vid lågvatten), varför ter
ritorialgränsen därvid kommer atl följa kustlinjens krök
ningar. 

När en kust däremot är skärgårdsklädd eller försedel 
med djupare vikar och bukter, kompliceras en1ellertid 
gränsdragningen. I elylika fall betraktas de härigenom 
mer eller mindre av land och öar inneslutna vattenom
rådena som inre territorialvatten över vilket strandstaten 
Utövar fullständig jurisdiktion. Det yttre territorialvatt
net lägges sedan utanför detta inre vatten. 
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Den ovan berörda tvisten gällde just bestämmande t 
av yttergränsen för Norges inre territorialvatten. E när 
stora delar av Norges kuster är skärgårdsklädda, kan de t 
yttre territorialvattnet inte anses börja vid fastlandskus ten 
utan måste räknas från s k baslinjer, dragna mellan vissa 
punkter på fastlandet eller på öar och skär. 

Någon allmängiltig internationellrättslig regel för 
dragning av dylika baslinjer existerar icke, varför den 
enskilda staten själv kan utforma sina baslinjer. Hänsyn 
bör dock tagas till militära och ekonom.iska förhållanden, 
skälighetshänsyn gentemot andra staters intressen, histo
risk tradition m m. 

Under tidernas lopp ha olika principer för utform
ning av baslinjer varit uppe i den internationella diskus
sionen. Så har det i vissa fall ansetts, att baslinjerna 
endast få dragas mellan punkter på bebodda öar, medan 
öde öar och skär helt borde lämnas ur räkningen. En 
annan princip har varit att söka maximera baslinjern as 
längd, Yarvid såväl 3, 6, 10 och 12 distmin varit på tal. 
10 dist-min-regeln har t ex tillämpats vid en rad över
enskommelser rörande fisket i slutet av 1800-rl:alet mellan 
å ena sidan Storbritannien och å andra sidan ett antal 
nndra europeiska nationer bl a Frankrike. 

T\:yar står dock faktum, att ingen sådan regel erhållil 
allmän internationellrättslig giltighet. Fältet är sålunda 
ganska fritt för den enskilda staten att utforma sina b as
linjer. I enlighet härmed utfärdade Norge år 1935 ett 
dekret, varigenom vidsträckta farvatten kommo att r äk
nas till inre norskt territorialvatten. Härvid uppstod en 
konflikt med de brittiska fiskeintressena utanför norska 
kusten, varför frågan drogs inför Haag-domstolen, som 
nyligen avgjort densamma i norsk favör. 

Nedan följer en översättning av en artikel i Times 
den 8 januari i år, författad av en känd internationell
rättslig expert, professorn i internationell rätt vid univer-

263 

sitetet i Cambridge H. Lauterpacht. översättaren har 
efter artikeln tillfogat några korta kommentarer ur svensk 

synpunkt. 
"Den av Haag-domstolen den 18 december 1951 fällda 

domen i tvisten rörande de norska fiskevattnen kanuner 
troligen alt framstå som ett av denna höga domstols mest 
betydelsefulla avgöranden. Utslaget satte punkt för en ut
dragen tvist mellan tvenne nationer, som traditionellt 
sai1111Ianhållas av en fast vänskap. Utslaget kanuner att 
direkt påverka principen ang havets frihet. 

Bortsett från att detsamma i vissa fall kan komma 
att skapa ett intryck av en alltför dristig lagstiftning rö
r <moe det fria havet, som i viss mån står i motsatsför
hållande till de stora sjönationernas historiska uppfatt-
ning, kan domen komma att medföra verkningar, som 
vida överstiga den ekonomiska betydelsen i det aktuella 
fallet. 

Dessa verkningar kunna komma att beröra det nu
varande systemels forthestfmd för lösande av internatio
nellrättsliga hister; e U system som Storbritanaien hittili~ 
h ar orubbligt understött. AU dön1a av det värdiga och 
statsm annalika sätt på vilket domstolens utslag har accep
terats av den britliske representanten, önska r dock lander 
att även i fortsällningen lämna detta siöd. 

Den fråga, som hänskjutits till domstolen för avgö
rande, gällde huruvida det norska dekretet av den 12 
juli 1935, vari de norska fi skevattnen utvidgades, kunde 
anses slå i överen sstämmelse med gällande internationell 
rätt. I rlekretet, som uppgavs stå i samklang med tidigare
liknande dekret tinda tillbnka till å r 1812, f astslogs, att 
den norska territorialgränsen "skall anses gå parallellt 
med räta baslinjer, dragna m ellan vissa angivna punkter 
på fastlandet, på öar eller skär". Enligt gällande inter
natjonen rätt, sådan den tolkats av de flesta stater före· 
detta domstolsutslag, skulle baslinjen, som begränsar en 
stats inre territorialvatten - följa strandkonturen vid 
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lågvatten, varvid den i allmänhet skulle komma att följ a 
1mstlinjens krökningar. 

Ifråga om bukter (andra än s k historiska bukter, som 
kunna innefatta vida delar av öppna havet) har den all
männa - ehuru icke universella - · uppfattningen ocit 

tillämpningen varit, att baslinjen dragits som en rät linje 
tvärs över bukten på så sätt, att dess längd icke över
stigit 10 distmin. Det omtvistade norska dekretet från
gick denna princip, genom att 48 punkter utvaldes an
tingen på fastlandet eller på öar och skär av vilka en 
del äro belägna på avsevärt avstånd från fastlandet. 

V al au baslinjer. 

Ovannämnda punkter förenades medelst räta linjer. 
vilkas längd varierade mellan 18 och 44 distmin. Sjöom
rådet innanför dessa linjer jämte det fyra dishnin breda 
yttre territorialvattnet därutanför skulle anses utgöra 
norska fiskevatten. 

Med en majorilet med tio röster nwt två ansåg dom
~tolen, att den i det norska dekretet tillämpade metoden 
för bestämmande av de norska fiskevattnens omfång icke 
kunde anses strida mot gällande internationell rätt. Vi
dare ansåg domstolen ·- med åtta röster mot fyra - a l t 

de baslinjet·, som med tillämpande av denna metod fasl
ställts i dekretet, icke heller kunde anses strida m ol 
sagda rätt. 

{}tslagels huvudpunkter kunna sammanfaltas enligt 
följande. 

Tio-distansminutersregeln för dragande av baslinj er 
över bukter har icke tillm.ätts vikten av en allmängmig 
internationellrättslig r egel. I varje fall var den icke till
lämplig på Norge, som alllid motsatt sig dess tillämpning 
ifråga om de norska kustfarvaUnen. 

Med beaktande av vissa internationellrättsEga förb e
håll samt skälighetshänsyn kan en strandägande stat själv 
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j:)estämma vilken metod som skall tillgripas för att fast

ställa baslinjerna. 
Baslinjen skall snarare anses följa kustlinjens huvud

sakliga strädming än strandkonturen vid lågvatten. Denna 
princip är särskilt tillämplig på den norska kusten med 
dess säregna konfiguration. Dessutom sanktioneras den
na princip beträffande norska förhållanden genom lång
varig oah i stort sett kontinerlig tillämpning, vilken till 
helt nyligen stått oemotsagd av andra stater inklusive 
Storbritannien. De i dekretet av 1935 fastställda baslin
jerna "ha hållits inom ramen för vad som kan anses mo

derat och skäligt". 
Sir Arnold MeN air och sakkunnige Read hade avvi

k ande uppfattning och framförde på alla dessa punkter 
motsatta åsikter mot domstolens uttalanden. 

Det torde vara oriktigt att bedöma värdet av deras 
ståndpunkt mot bakgrunden av antalet förespråkare . De
ras ingående kunskaper samt det omsorgsfulla detaljar
bete, som ligger bakom reservationerna, göra dessa till 
tungt vägande och klarläggande bidrag till den interna
tionella rätten i hithör :o n de frågor. 

Reservationernas uttömmande art står i motsatsför
hållande till domstolens utslag, vars fornmlering av de 
aktuella internationellrättsliga principerna är anmärk
ningsvi:irt kortfattad. 

Vid många tidigare avgöranden har domstolen klart 
insett, att dess verkliga uppgift icke blott är att slita 
tvister utan även att klarlägga och utveckla den interna
tionella rätten p å ett sådant sätt, att allmänna opinionen 
upplyses och övertygas. Det behöver väl knappast på .. 
pekas, att domstolens vederhäftighet och opartiskhet här 
icke ifrågasättes. Ingen annan domstol i världen har 
emellertid större behov av alt söka bibehålla den tilltro, 
som olika regeringar hyser för densamma, genom nog
grann och fullständig argumentering, genom. detaljer ad 
h änvisning till förefintliga auktoriteter och prejudikat 
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smnt genom en ingående granskning av paTtenlas argu~ 
ment. Det kan tilläggas, att sakkunnige Haclnvorlh in
stämde i utslaget enbart av det sidilet att Norge - enlig t 
hans åsikt - hade historisk rätt till de omtvistade f ar
vattnen samt att sakkunnige Hsn lVIo anmälde avvikan,de 
mening beträffande två relativt stora områdens baslinjer, 

Det är naturligt, att domstolens utslag har åstadkont
mit en vi,ss besvil:else i vårt land och att den nya synen 
·- ty det är en ny syn - på räta baslinjer blir betraktad 
med en viss ängslan. · 

Mot bakgrunden av den tidigare avsaknaden av all
Jnänt crldinda principer för dragning av baslinjer synes 
utslaget i själva verket böra betraktas endast som 

ett fastställande av strandägande staters rätt att 
första hand själva utse sina baslinjer; 

att ärendet samtiJigt måste betraktas som en lag
fråga och sålunda icke kan avgöras godtyckligt; 

att tvister i hithörande frågor böra hänskjutas till in
lernationell domstol för avgörande, huruvida ifrågavaran
de stals g1·änsdragning kau nnses skälig och huruvida bas
linjernG dragits enligt riktig princip; samt 

att ett dylikt utslag måste fällas under hänsynstagan
de till diverse faktorer såsom t ex gammal hävd, sam
tycke frun andra stater - särskilt de klagande --, geo
grafiska förhållanden samt ekonomiska och samhälleliga 
rättvisesyn punkter. 

Sålunda begränsat, kommer det aktuella utslaget att 
ge mindre anledning till farhågor än som vid första an
blicken kunde befaras - · även om faktum kvarstur, aU 
den bevisföring som domstolen förebragt är av subjektiv 
nrt samt vag och elastisk till formen. Detta kau i sin 
tur komma nlt försvåra olika staters möjligheter till ett 
korrekt och rikligt ställningstagande i hithörande frågor. 
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skärgårds barriären. 
I utslaget kunna många tecken förmärkas på att~ vad 

domstolen uppfattade som problemels kärnpun~t, gJorde 
ett djupt intryck på densamma samt att ~ 1 stor ut
sträckning - denna kärn~:unkt kom att b~lda det. utm~ 
tvekan oklara underlaget for dess utslag. Salunda fmnc1 
vi att domstolen redan i början av sin översikt över mo·· 
ti;,en fö r utslaget fastslår 

att "vad som i själva verket bildar den norska kust
linjen är ytt erkonturen av dess skärgård"; 

att dessa skärgårdsområden utnyttjats av norska fis --
kare sedan "evärdliga tider''; 

att innevånarna i dessa isolerade kustområden v-inna 
sitt huvudsakliga uppehälle genom fiske; samt 

att "man måste ha dessa fakta i åtanke vid bedö· 
mandet av 1935 års norska dekret ur internationellrätts
lig svnpunkt". 

Det är måhända naturligt, att företrädarna för oppO·· 
sitionen icke kunde betrakta dessa "fakta" som ett till 
räckligt underbg för ett rättsligt avgörande. Å andra 
sidan har en överväldigande majoritet inom domstolen 
lämnat sitt stöd åt den uppfattningen, att den internatio
nella rätlen ifråga om baslinjer och territorialgränser 
överhuvudtaget icke kan anses ha tagit tillräckligt fast 
form för att förhindra domstolen alt taga ovan berördn 
fak torer under övervägande. 

Det är möjligt att domstolen dessutom påverkats av 
den senaste utvecklingen av internationellrättslig praxis, 
vilken till följd av vissa strandstaters beräUigade krav 
har banat väg för en viss uppmjukning av den tidigare 
henhårt tolkade principen om havets frihet. Denna ut
veckling innefattar vissa staters proklamationer (inklu
sive S torbritannien och några s ta ter vid Persiska viken) 
ang fullsländig kontroll och jurisdiktion över sådana sub
m arina områden, som utgöra en direkt fortsättning av 
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der~s kustland. Emellertid ha dessa stater i sina proklao 
mahoner ansett det angeläget att icke rubba dessa viL 
tiga principer ang sjöfartens frihet på öppna havet. '-

Speciella omständigheter. 

o. o Den fullständiga innebörden av domstolens utslarr 
1fraga om huvudtvistefrågan är icke helt entydig. Me;~ 
det finns några faktorer, som klart begränsa utslagets till 
synes oroande vidsträckta innebörd. 

.. Alb:1änt sett böra baslinjerua representera kustlinj ens 
stracknmg, varför ev räta baslinjer icke nämnvärt få av
vika fdm kusllinjens huvudriktning. När domstolen an
slöt sig till det norska systemet med räta baslinjer, be
tonade elen vid flera tillfällen fallets särart bl a ifråga 
om den norska kustens ovanliga utformning, de ekono
l_1!iska fö~·hållandena samt landets historiskt grundade dt
ugheter 1 dessa farvatten. 
.. Dessa hänsynstaganden peka på att det troligvis icke 

fmns tillräckliga skäl för antagandet, att domen vålla t 
obotliga skador ifråga om principen rörande havets frihet 
ell_er _att dörren har lämnats vidöppen för resande av 
onmhga anspråk i framtiden. 
. Sag~la princip utgör fortfarande en viktig del av den 
mterna.~wnella rätten och dess roll är ingalunda utspelad. 
~Icd sto.:l av Haagdomstolens utslag ifråga om bl a skii
hghelshansyn finnas förutsättningar att de civiliserade 
staterna kunna gå en medelväg mellan å ena sidan ett 
~lclt och obegränsat tillämpande av det fria havets egen
skap av "res omninm communis" och å andra sidan ett 
e_nsidigt förfäktande av rent nationella anspråk, ofören
llga med en vidare syn på principen om (havets frih et. 

Enda~t _ett elylikt tillämpande av sagda. princip, son 
d~n nu hhv1t utformad i Haagdomstolens utslag, kan fö r
h~ndra, att den i framticlen blir en källa till missbruk 
v1d elylika gränsdragningar". 
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översättarens kommentar. 
Eftersom domstolens utslag gått emot de brittiska in

tressena är det naturligt aU ovanstående artikel ger ut
tJ·vck för en viss besvikelse. 

o ])et må härutöver framhållas, att gränsdragningen för 
vi'l rl svenska inre territorialvatten, sådan den blivit ut
formad i ett Kungl brev den 4 maj 1934 (således kort före 
det norska motsvarande dekretet) grundar sig på baslinjer, 
som i huvuclsnk följa skärgårdens ytterkontur och vilkas 
längd i nio fall överskrida 10 dist-min. De längsta g?t 
tvärs över resp Laholmsbukten och öregrundgrepen sam.: 
från fastlandet till ölands S udde och ha en längd på 
mellan 13 och 1°1 dist-min. 

Haagdomstolens utslag kan betraktas som ett bekräf
tande av att även vår gränsdragning står i överensstäm
melse med gällande internationell rätt, vilket kan bliva 
ett gott stöd, diircst någon tvist i denna fråga skulle upp
stå med en främmande mak L 
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I rekryteringsfrågan. 
Av löjtnant N. Hellström. 

Flottans rekryteringsproblem har de senaste månader

na uppmärksammats i ett flertal sammanhang. - Bl c 

har frågan tagits upp i denna tidskrift, Marinnytt oc]: 

dessutom har ett helt nnmmcr av "Kustflottan" ägnats r e_ 

k1·yt~.~·in?skampanjen. - Bakom denna livaktighet ligger 

det forhallandet att underbefälsvakanserna hota bli av en 

sådan omfattning att de arbetsuppgifter som tillkom 111
.
1 

underbefälet, inte längre ens provisoriskt kunna fyll as r<v 

dc yngre officerare och underofficerare, vilka tillsamman 

med resterande stamunderbefäl och konstituerade Yärn

pliktiga sYarat för att tjänsten i görligaste nrån icke hliYit 

iidande .. - HJi'>O års glädjande rekryteringsresultat u pp

rf'p::!des mte heller förra året. 

Trettiot::~let innebar för försvaret i sin helhet rela th· t 

gocl rekrytering. De svåra ekonomiska kriserna i decen

niets hörjan med åtföljande arbetslöshet inom närin.!!sl j

vet voro nntmligtvis en bidragande orsnk och därtil l~om 

~-~tt års!dasserna födda 1910-1920 voro betydligt större 

an d: __ arsklasser som nu äro i lämplig rekryleringsålder. 

F or flottans del voro kadrarna överfyllda. Fänrik a r 

u~an lön ~amt underbefäl som läst DO-skola gingo och 

~·m~tadc pa e:r stat. Att fylla luckorna inom de yngre 

argangnrna v1cl dc kaderutökningar som följde på 193li 

och 1012 t"trs försvarsordningar gick också bra. Det va e 

egentligen utbildningsanst:1ltcrnas kapacitet som anoav 

!akten. Tillströmningen till långtidstjänst inom försv~~·et 

höll sig kriget igenom, men sedan kom fred och demobi-

lisering. Yilkcn innebar att icke endast inkallad reserv

och värnpliktig personal försvann utan även mvcken 

: t~mp~rson~l, som sökt yrket inför alternativet av. fl er

~mg varnphk Ist j binstgöring. Avgången blev särskilt stot' 

mom ett par kategorier -underofficerare tillhörande m a-
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skinavdelningen samt underbefäl av samtliga yrkes?r~nar. 

En hel del underbefäl kvarstod dock bundet av t1d1~~u·c 

j{ontrakt, varför här de stora vakanserna uppstocia forst 

flera år senare. Aren efter kriget kommo att präglas av 

brist p å förhandsfolk i maskin och inom den snabbt väx

ande tele-branschen. Tillgången på officerare och ingen

jörer var till en hörjan tillräcklig, vilket ju alltid måste 

bli fallet med kvalificerad långtidstjänstgörande personal 

under tider av avspänning. Detta förhållande förbyttes 

emellertid i brist särskilt vad avser ingenj ö:rer, under 

trycket av pågående moderniseringar och nyanskaffning

ar vilkas inledningsskede ju i huvudsak endast berör 

stabs- och förvaltningspersonalen. 

Nuläget synes vara följande: 

0/ficerare och ingenjörer: hygglig rekrytering, men 

tendens till starkt ökad förtidsavgång bland de yngre. 

Undr>rofficerare: i stort sett status quo. Vakanserna 

bland maskinisterna äro dock kännbara. 

Manskapet: återigen minskande tillströmning, vilket 

är så mycket allvarligare som redan förefintliga stora va

kanser måste fyllas. 

V ad beror detta på och vilka blir konsekvenserna? 

Den första frågan kan med fördel delas upp i tvenne 

särproblem, dels orsaken till den otillfredsställande re

krytedngen, dels orsaken till den stora förtidsavgången. 

Det är uppenbart att de små årskullar som nu komma 

upp i lämplig anställningsålder dras till näringslivet där 

på grund av bristen på arbetskraft höga begynnelselöner 

erbjudas. Bland den studerade ungdomen visar statisti

ken att officersyrket inte är på modet. Trots en hel del 

tal om motsatsen ligga fortfarande många yrken, inom 

vilka goda inkomster kunna påräknas senare i livet, öpp

na för denna kategori ungdomar. 

En bidragande orsak är också den böjelse för ökad 

hekviimlighet, fritid och personlig frihet som ligger i tids-
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andan. DeJtta förhållande bidragar ju inte till ökad an, 
slutning till en organisation där ovannämnda önskemål 
icke ens i den fredsmässiga tjänsten äro möjliga att till
fredsställa. 

(I detta sammanhang få vi en'lellertid inte försum1na 
'lår förnämsta tillgång i rekrytcringsverksamheten, nälll
ligen de irrationella faktorer som lika uppenbara ligga i 
tidsandan - längtan efter spännande upplevelser, flyk t 
från det grå vardagslivet. En resa till främmande länder 
eller det dagliga livet på en jagare eller ubåt måste för 
flertalet ynglingar te sig mera lustbetonat än att sitta i 
en studiekammare eller att stå vid en svarv). 

En viss naturlig och sund övergång till annan verk
samhet förekommer inom aHa yrken; folk som känna att 
de hoppat i galen tunna eller inte kunna fortsätta på 
grund av hälso- eller familjeskäl. En annan kategori är 
den som övergår till bättre avlönade anställningar. Nå
gon av dessa orsaker "sväljer" huvudparten av alla 0 -
(Jng) och DO-avsked. övriga avsked hänföra sig till 'le 
dystra befordringsutsikterna, för de yngre. 

På ett helt annat plan ligger ubefavgången, där van
trivsel med tjänsten måste anses vara huvudorsaken. Här 
bortfaller den ovannämnda övergången till bättre avlö
nat arbete då för denna personalkategori ett bättre dylik t 
svårligen står att uppdriva. 

Underbefälets mellanställning är många gånger be
svärlig och alldeles påtagligt förefinnes alltid en viss 
dualism mellan ställningen som yrkesman och som bef~ii. 
Levnadsåldern underskrider icke sällan de värnpliktigas, 
Yilkas yrkesskicklighet, jämförd med tidigare årsklasser<>, 
i hög grad ökat. Särskilt gäller detta de vidareutbildade 
som ju gallrats strängt och vi]kas intellektuclla kap a
citet i varje fall icke ligger lägre än underbefälets. 
De senare årens avancerade och tekniskt komplicerade 
övningar där t o m en misslyckad momentövning medför 
betydande konsekvenser ha tvingat tjänstegrenscheferna 
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·· 1,a O och UO som kontrollanter och tillsyningsmän, tt so '-< d ·· T h u, t som. i sin tur för ubef medfört m.inska e mo] 1g e-nago b 'ft Den er till självständiga och intressanta ar etsuppg.1 er. .. 
t_. ·t änmda olägenheten kommer kanske delvis att. for-
51~. n a när nu mycket av den nytillförda matenelen ~Vllln • · 
.... . '' "satt s1g . 

Och så uniformsfrågan! Visserligen har under~efälet 
... l ,t aktivt medverkat vid skapandet av sin nya umform, s]a' d ·l ' t" J tt ·· den . mvndigheterna ha heller icke un er a 1~ a · gora men · 1 l l 1 e t ' ldg och stereotyp. Varför horUogos <c gam a yr .;.es ) .. -
:e~kningarna, som ju voro utom.ordentligt vägle.da~d~ for 
l 

förmän och dessutom gåvo sin bärare en md1vH.lua-1ans . r·· 
l ·t t ? Varför skapas inte lämpliga beteckmngar or per-1 e · · · b'ld · ? l Soln crenoi11.a·Ht någon fonn av specwlut 1 mng · sona . :s , c . v·d en undersökning på en mtb-division visade det s1g att 
.. l 90 ~R av manskapet bar den s k mtb-nålen, något over , o < • • ' 11 t · r· a't foll·e·t a .. r stolt över och utåt v1ll v1sa Vl '-C SOlU VlSa c l ' 

förband de tillhöra. Ett smakfullt utformat vapenem-
blem skulle pryda upp uniformen. 

'

Tad kan nu cröras för att på kort si/d förbättra i c 5 d o •• d första hand manskapsrekryteringen? Följ an e atgar er 
synas vara ägnade att förbättra densamma: 

l) En kommitte tillsättes med direktiv att genomföra en 
effektiv rekryteringskampanj vars första skede skall 
vara genomfört under 1952. , 
Förutom en äldre officer som ordförande och nagra 
yngre truppofficerare med intresse för d:nn:. slags 
verksamhet böra följ ande representanter mga. 

C Filmdet 
C Bildhandsdet 
C Pressdet 
Rekryteringsoff från öS samt 
Representanter från personalförbunden . 
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2) En överenskommelse mellan försvarsgrenarna ''on 
high level'' om rekryteringskampanjen. Det ängslign 
iakttagandet av att inte träda någon annan försvars. 
gren för när har alltför länge förhindrat varje fö rsök 
till effektiv rekryteringspropaganda. 

3) Medel (approx 100.000: - ) ställes till förfog ande. 
Summan kan tyckas hög men å andra sidan m ås te 
det vara dålig ekonomi att anskaffa materiel för hun
dratals miljoner och sedan inte ha folk att betjäna 
den . 

. 1) Rekryteringsofficerarnas verksamhet utökas så att 
de även komma att omhänderha överstatsanställnings
ärcnden. Tonvikten lägges mera på progragering än 
på registrering . 

• ~) Rekryteringskällan genom överstatsanställning bör ut. 
nyttjas i högre grad än f n. Framför allt på ub och 
n1.tb har denna rekrytering visat sig relativt lätt a tt 
genomföra. 
Hur bör propagandan läggas upp? 
Propagandan måste läggas upp så att den slår an 

på den kategori ungdomar som är aktuell. Den m åste 
vara "klatschig" och färgs tark och ta sikte på följande 
:-mgreppspunkter: 

A. Det för en tonåring tilltalande i sjölivet (romantik, 
spännande upplevelser under ledning av en strong ledare. 
främmande farvatten etc). 

B. Den förnämliga tekniska utbildningen. 
C. De relativt goda ekonomiska villkoren som er

bjuds efter endast ett par års anställning. 
D. Möjlighet till karriär. Känslan av att bära ami

Talsgalonerna i sin sjösäck. 

Den moderna propaganda- och reklamteknikens m e
del böra utnyttjas i första hand genom filmen och tid-
1Iingarua; i andra hand genom affischering och föredrags
turneer. 
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Filmen bör tagas i anspråk för visning av renodlade 
·ei·rvteringsfilmer, sammanklippta av kortfilmer och lätll '- . 

:försti'leliga tablåer över utbildningsgången och avlönings-
förm åner. Någon svårighet att få erfaret filmfolk bör inte 
föreligga under pågående inspelningstopp för underhåll
ningsfilm. Indirekta propagandafilmer i form av kort
:filmer i underhållningssyfte böra också utnyttjas. 

De tidningar som läsas av ovannämnda kategori poj
l;:ar skola i första hand utnyttjas t ex Teknik för alla, Re
kordmagasinet, Levande Livet samt övriga i dubbel me-
11ing stora populära veckotidningar. 

Också här bör reklamen göras färglagd och utarbetas 
av förfarna reklammän. Sådana finnas kanske att tillgå 
i MS bildbandsdetalj. 

Affischering bör utföras enligt engelskt mönster. 
Lämpliga typaffischer kunna säkert anskaffas genom 
mari nattachcn i London. 

Föredrag av yngre officerare i skolor och ungdoms
föreningar, framför allt i av flottan obearbetade rekry
teringsområden. Sett på lång sikt kan nog icke rekryte
ringen till försvaret väsentligt förbättras utan en genon:l
gripande förändring av hela folkets inställning till det
samnla. 

l\Ian får icke överskatta de ekonomiska förmånernas 
])etydelse för rekryteringen av manskapet. Fortfarande 
är ju ans tällningsformen till stor del en slags passage tilJ 
andra yrken och denna övergång tror j ag icke i första 
hand hetingas av ekonomiska faktorer. Simlie någon för
bättring av dessa göras så skulle det vara på lönerna 
under första anställningsåret. 

Vi äro tvungna att i den kraftiga kampanj, som måste 
komma, tillsvidare vid sidan av förefintliga ekonomiska 
och studieförmåner, bygga på en irrationell faktor, näm
ligen vårt yrkes charm, som rätt uppfattad är lika påtag
lig som materiella bevekelsegrunder. 

'Fidskrift i Sjul'iisendct. 



~76 

Meddelanden från utländska mariner. 
Meddelanden från Marinstabens pressdetalj. 

(Mars-april 1952.) 

Amerikas Förenta St ater. 

Ubätskriget mot Japan. 

Japans fullständiga nederlag i andra världskriget berodde p;; 
åtskilliga faktorer, !;'om tillsammans bragte landet i ett så dant t ill

stånd, att nationens liv inte längre lmnde fortsätta. Den viktigaste 
orsaken var blockaden till sjöss, som tog musten ur industrien och 
krigsmal{ten. I blockaden spelade ubåtarna en avgörande roll, vilket 

följande tabell utvisar. 

J apanska hande lsf art ygsfö rl uster. 

Orsak Antal Tonnage 

Ubåtar ··· ·········· ········ 1.215 5.152.000 

Övriga vapen till-
sammans ·· ·· ····· ·· ······· 1.131 3.466.100 

Totalt l 2.346 8.618.100 

Den blockad som Japan utsattes för sldlde sig från det klassiJka 
begreppet om att blockera en fiendes hamnar eller kustlinjer för a.tt 

moppa tillförseln dit och för att förhindra inneliggande fartyg att 
bryta sig ut. Den utgjorde en utvidgning av detta begrepp och g; cl: 

ut på att åstadkomma Japans ekonomiska ruin och därmed bryta 
ned dess möjligheter att föra krig. I denna avsikt anfölls och fö r

stördes den japanska sjöfarten var och när den uppträdde. 
Detta utmattningskrig hade som mål att avskära kommunika· 

tiansvägarna dels mellan Japan och dess transmarina militära baser 
inom hela imperiet, dels mellan moderlandet och erövrade territorier, 

från vilka japanerna behövde hämta rårnaterid och livsmedel för att 

kunna fullfölja kriget. 
Att blockaden skulle användas som ett av de viktigaste vapnen. 

för Japans be!cämpandc, bestämdes redan på den inter-allierade kon
ferens, som öppnades i vVashington några dagar efter krigets utbrott. 
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110
t Japan i december 1941. Härvid beslöts att man skulle inrikta 

J i" på Tysklands nederlag före J apans, vilket dock inte betydde att 
s ~o-et mot Japan till någon del skulle föras passivt. I st ä llet togs 
]{flo 
f ån början varje tillfälle i akt att bekämpa fienden med de enda. 
t:ä vapen - hangarfartygsflyg och ubåtar - som stod till. förfo

<>ande för de allierade i Stilla Havet efter P earl Harbour-k2tastrofen. 
" (R. U. s. I. J. febr. /1952) . 

Minsvepart lott an förnyas. 

Ett av flottans viktigaste projekt är f n att bygga upp en stor 
flotta av minsvepande fartyg och att utbilda personal till denna för 
att kunna möta en rysk minkrigföring, uttalade Rear Admiral Hom•)l" 
N . W a llin, chef för the Navy's Bureau of Ships, på den årliga ameri
kansk a sjöfartslwnferensen. När han intervjuades beträffar-de ett 

uttala nde om att flottan nu har 68 minsvepare under byggnad, fram
höll amiral Wallin att ryssarna är särskilt skickliga i att konstruera 
och a nvända minor. De har, sade han, utvecklat denna typ av k r ig

föring fledan decennier. Även om ett stort antal minsvepare byggdes 
under andra världskriget, har den ryska utvecklingen ifråga om min

konstruktioner gjort det nödvändigt att nästan helt förnya den ameri
kansk a minsvcparflottan. 

(Christian Science Monitor, New York) . 

S ovjetun i'onen, 

Den rys k a f l ottans storlek. 

Sovjets ubå tsflotta omfattra 380 enheter plus åtminstone 120 
under byggnad. Som jämförelse kan nämnas den ubåtsstyrka på 
50, som Tyskland hade vid tidpunkten för Pearl Harbor! 

F astän Sovjets ubåtsflotta besl;:rives som en "fruktansvärd" 
styrka och orsaken till fruktan inom åtskilliga flottor, är den mycket 
s~littrad, med 135 ubåtar i östersjön, 110 i Fjärran östern, 40 i Svarta 
Havet och 30 i Vita Havet . Av det totala antalet anges 100 vara 
kustubåtar. 

Av de tre nya slag skeppen, som Sovj etunionen rapport eras ha 
under byggnad förra året , är en nu säkert fullt färdigställd, n:r två. 
har sjösatts medan den tredje fortfarande ligger på st a pelbädden i 

Leningrad. Sovjetflottan är emellertid a lltjämt något av en gåta., 
På grund av svårigheterna med att få tillförlitliga uppgifter om 

densamma. 
(Brassey's Naval Annual, 1952). 
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Sto rbritan n i en. 

Television ger ubåtar skarpt öga. 

Svenslee marinattachen i Lonåon har i dagarna studerat en 
televisionsapparat för undervattensbruk, som lmn komma att r evolu
tionera ubåtskriget 

Apparaten demonstrerades på torsdagen för pressen, som på bild 
rutan såg en grodman såga ved på botten av en med grumligt vatten 
fylld tank. Ett mynt, som han plockade upp från botten, sågs så 
tydligt att detaljerna kunde urskiljas. 

Marconibolaget har konstruerat apparaten, som lwstar m ellan 
70.000 och 100.000 kr. Med dess hjälp behöver ubåtar inte längre 
i k rig blint treva sig fram genom fiendens försvar, då televisions
Ilarneran tjänstgör som öga och visar vad som ligger framför. Ka
meran "ser" hundra gånger bättre i vattnet än det mänskliga ögat, 
och synvidden är tre gånger så lång som en dykares, oavsett hur 
mörkt vattnet är. 

( Stockholmstidnil,gen, 18/4 1952 1. 

Danmark. 

89 mm raketkastare. 

Med vapenhjälpen från USA hm· Danmark nu också erhållit den 
nya »Superbazookan», som i Danmark benämnes 89 mm raketkasta
re M/51. 

Den nya Superbazookan var färdig för serietillverkning stra:-; 
innan Koreakriget utbröt. Det visade sig snart att de äldre formerna 
av Bazookan inte kunde stoppa de ryskbyggda nordkoreanska strids
vagnarna. Från USA sändes per express och luftpost 3 instruktörer 
och ett antal Superbazookas och den ammunition man kunde sln·ap3. 
ihop . Två och en halv vecka efter general Mae Artlmrs bön ont hj älp 
med pansarvapen insattes Superbazookan vid fronten, där den visade 
sig vara särdeles effektiv. 

Raketkastaren mäter i skjutbart skick 163 cm och väger endast 
ca 7 kg genom att eldröret är ganska tunnt. Det blir praktiskt taget 
ingen rekyl vid skottlossningen. När drivladdningen antändes b ildas 
en bakåtstående flamma på 5 m. säkerhetsområdet bakom. vapnet 

blir därför 22 m bakåt och i en vinkel av 30° åt båda sidorna olll 
kärnlinjens förlängning bakåt. 
man går i ställning med vapnet. 
med det i en bunker. 

Man måste taga hänsyn härtill :1är 
Det är sålunda livsfarligt att sl;:juta 
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Den pansarbrytande raketen väger ca 4 kg och kan bringas till 
detonation vid anslagsvinklar över 30° . Vid v inkelrätt anslag slår 
den genom 280 mm pansar. Begynnelsehastigheten är endast 10(} 

111;sek och den effektiva skottvidden mot rörliga mål endast 150 m. 
Raketkastaren är således ett närpansarvärnsvapen. Mot fasta punkt
mål är den effektiva skottvidden ca 350 m och den maximala skott
vidden ligger på ca 850 m. Eldhastigheten är 6-8 skott/minut . 

Vid skjutning mot pansar kan man riskera att splitter s lungas 
bakåt, man m åste därför av säkerhetsskäl räkna med ett minsta skott
avstånd på 25 m men man har dock exempel från Korea där skytten 
avlossat skott mot pansarvapen på 13- 14 m avstånd utan att han 

sårats . 
Raketkastaren betjänas normalt av 2 man och den kan avfyras 

från såväl liggande som sittande, knästående och stående ställning. 
Avfyrningen sker på elektrisk väg. 

(Tidsskrift For Kystofficerer, febr. 1952. ) 

Korea. 

Luftkri get i Korea. 

Det nordkoreanska luftvärnet h ar tydligtvis OC'kså förstärkts un
der de senaste månaderna. Uppgifter om luftvärnets art, beskjut
ningshöjder eller dylikt har icke stått a.tt finna i några meddelanden. 
En s ammanstäl111ing över rapporter om nedskjutningar av FN-plan 
genom Iv, återgivna i offentliga kommunikeer i pressen under tiden 
1/ 9-30/11 1951 återfinnes i bil. 2. Av bilagan framgår att FN-för
lusterna genom Iv succesivt ökat unde1· 3-månadersperioden och allt
mera överväger i förhållande till förlusterna genom luftstrid. I Moskva
kommunikeerna omnämnes 3-5 flygplan per dag såsom nedskjutna 
av l v, ville en siffra dock torde vara överdriven.. Den 27/9 onmänmer 
Moskvarapporten att 270 fi fpl nedskjutits under perioden 25/8-2.5/9. 
Någon senare sammanställning har icke kunnat återfinnas. 

Förlusterna genom kommunistiska lvelden äro tydligen mycket 
kännbara. Några pressmeddelanden kunna återgivas: 

Den 31/10 säger man i The Ne'w York Times: »l luften drabbade 
Migs och allierade jaktplan ihop igen med ett rött plan »troligtvis 
skadat». Inga detaljer medde-las. Även om kommunistplanen icke 
träffade något av de aUierade planen, fortsatte dock den fientliga lv
elden att vara dödsbringande och, att för andra dagen i rad skjuta 
ned två allierade fpl_ Liksom föregående dag meddelade 5. luftflottan, 
att det icke förelåg någon chans, att de allierade flygarna överlevt. 
I högkvarteret för Fjärran österns luftstridskrafter meddelade man, 
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att kommunisterna byggt upp ett ansenligt antal lvenheter, och di\ 

fienden av erfarenhet visste vägarna, som de allierade flygarna fä r. 

dades under sina uppdrag, hade deras lvpjäser t illfogat allt större och 

större skador under senaste veckan». 

Den 16/ 11 står följande i US News and World Report: »Den 

radarstyrda lvelden från kommunisternas stridskrafter i Korea hll.r 

fyrdubblats under de senaste månaderna. Förlusterna på grund ay 

denna eld äro tillräckligt stora för att man skall få en föreställnin g 

om, att propellerdrivna plan äro omoderna och måste ersättas av rea

plan. Men reaplan förbruka tre gånger så myckeet drivmedel solll 

andra plan, vilket i sin tur orsakar ett stort underhållsprobleni» . 

Ett uttalande av den amerikanske militärskribenten Baldwin i 

The New York Times den 27/11 är värt att återgiva: »Vi ha oinskränkt 

luftherravälde'. Det fientliga luftvärnet, som skjuter m.ed alltmer ökad 

precision, har orsakat många förluster och har tvingat upp n ågra 

av våra anfall på höga höjder. Men våra plan kretsa omkring, som 

de vilja, över och bakom fronterna .» 

De kommunistiska lvställningarna ha därför ofta anfallits ay 

FN-flyget, särskilt i nedhållande syfte och omedelbart föregående de 

a nfall, som utförts av fpl typ B 29 mot viktigare lvförsvarade broar 

och flygfält. 

Å andra s idan säger samma Baldwin i samma tidning dagen 

efter föregående yttrande, elvs den 28 / 11: »Vå ra luftstdclPkrafter m åste 

öka sin precision, särskilt sin förmåga att effektivt ingripa mot under

hållstransporter under mörker, och man måste minska ned sina k raY 

på dem.» Det tidigare omnämnda »kretsandet» tycks icke ge önskad 

effekt! 

Såsom exempel på r esultatet av nordstyrkornas jakt- och lvYerk

samhet uneler senare delen av kriget kan general Vandenbergs r edo

görelse för FN-truppernas flygverksamhet 30/6-15/10 1951 anföras : 

34 772 »aggresiv combats» utförda. 

90 nordkoreanska fpl nedskjutna eller troligen nedskjutna. 

53 amerikanska fpl nedskjutna genom fientlig motverkan, var:w 

10 av fientligt flyg och 43 av luftvärn (80 o/o). 

FN-truppernas luftvärn torde på grund av elen hittills näs tan 

obefintliga kommunistiska bombverksamheten icke hava deltagit i luft · 

striderna i större utsträckning utan torde helt ha kunnat ägna sig a t 

markstriden. 

Ett studium av luftvä rnets korearapporter t. ex. i Anti Aircraft 

Journal bestyrker också detta antagande. Men luftläget kan snabbt 

bli ett annat, varvid man kan bli tvungen a tt återgå till huvuduppgiften 
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-rabeil utvisande antal nedskj utna flygplan tiden 1/ 9-30/ 11 1951 . 

Luftst rid L v Markeld Okänd anledning 

----------~-------+--------~----------1 
14 42 10 32 

(Artilleri Tidskrift 1/52.). 

Ned er lag för »Flygande fästningar» i Korea. 

ö ver nordvästra Korea stod den 23/ 10 1951 ett stort luftslag , 

som slut:otde katastrofalt för de c :a 20 deltagande "Flygande fäst

niPgarna" av typen B 29. Dessa sl;:ycl.dades av 90 r eajaktplan av 

typerna F 84 och F 86 och blev angripna av 180 r eajaktplan av 

typen MIG-15. 
striden varade i c:a 30 min. och utkämpades från lägsta höjd 

upp t ill 10.000 meter. F 84 och F 86 lyckades inte att skydda B 

29:or na effektivt. Dessas självförsvar - vilket tidigare betecknats 

som mycket starkt - visade sig inte effektivt, då MIG-planen, som 

är bestyckade med l st 30 mm cch 2 ts 20 mm. akan, kunde öppna 

eld på större avstånd än B 29:orna. Fyra av dess::t blev nedskjutna 

och en så svårt skadat, att den senare gick förlorad. De övriga 

maskinerna b lev mer eller mindre skadade, men nådde dock tillbaka 

t ill de egna linjerna. Av jaktplanen blev endast ett n edskjutit medan 

några blev skadade. 
F iendem: förluster uppges till 3 a 5 nedskjutna och ett 10-tal 

skadade maskiner. 
striden den 23;10 visade de stora propellermaskinernas under

lägsenhet i strid mot reajaktplan och detta kommer säl<ert att pli

skynda övergången till reamotorer även för de tyngsta bombplanen. 

(Flugwehr - und T cchmk, 12f19G1). 

Andra världskriget. 

Modern invasi onst eknik - befäst kust. 

Unde1· denna rubrik ger kapten B. Stjernfelt i Tidskrift för R e

servoffi cerare en koncentrerad skildring över Atlantvallens strategiska 

betydel se och kustartilleriförsvarets taktiska insatser D-dagen m m .. 

iVIot bakgrunden härav behandlar författaren vissa svenska kustför

svarsproblem. Det hete1· i artikeln bl. a . 
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verkligheten motsvarade Atlantvallen sitt rykte endast ll~ 
ett fåtal platser längs den långa, tyskockuperade kustlinjen t. ex. 

vid Narvik - ända sedan vintern 1941-42 oroade sig Hitler för 
en invasion i Norge -, 

inom Calais-Boulogneområdet, där starkt kustartilleri byggdes 
upp redan 1940 för att offensivt stödja den planerade invasionen n1ot 
England, operation Seelöwe, samt slutligen 

på Kanalöarna, Hitlers speciella käpphäst, där de omfattande be
fästningsanläggningarna beräknades taga en tidrymd av åtta (!) år 
att färdigställa. 

Inom övriga områden skulle endast hamnarna tillgodoses med 
KA-batterier, och i första hand de hamnar, som skulle tagas i an. 
språk för den offensiva ubåtskrigföringen. Kustartilleriförsvaret av 
de långa, öppna kuststräckorna vägrade n1arinen att åtaga sig . De 
begränsade materiella och personella resurserna förbjöd en sådan kran
splittring. Armens möjligheter att etablera ett KA-försvar m ellan de 
av marinen försvarade hamnarna var ännu sämre. Det var emeller
tid armen, som bar huvudansvaret för kustförsvaret, och KA-batterier 
ansågs nödvändiga som ryggrad i kustförsvarsdivisionernas ställningar 
längs stranden. Sedan marinen avstått, måste armen skapa sitt eg~ t 
kustarilleriförsvar. Trots aktningsvärda ansträngningar blev resulta
tet ett missfoster, för att citera den tyska KA·försvarschefen i Nor
mandie. 

Huvuddelen bestod av äldre, franska fältpjäser, som redan före 
andra världskriget tillhörde artillerireserven. Kanonerna kunde icke 
tillfredsställande sidriktas mot rörliga sjömål med mindre än att de 
sattes på fasta lavettage. I samband härmed skulle de utrustas med 
betongskydd (bunkrar) . Detta fortifikatoriska program hade emel· 
lertid endast hunnit genomföras vid de lätta batterierna. 15,5 cm 
pjäserna stod D-dagen fortfarande på sina fältlavetter. Dessutom h ade 
de dragits tillbaka från kusten och dolts i maskerade fältställningar 
för att undgå nedkämpning från luften . Där hade batterierna icl\:e 
några tekniska möjligheter att beskjuta rörliga sjömål, men avsikten 
va1· att föra fram kanonerna till de ursprungliga ställningarna, så snart 
pjäsbunkrarna dä r hade färdigbyggts. - Invasionen hann emmeller· 
tid före. 

Återstående batterier, Marcouf norr om Utahstranden, Longues 
mellan amerikanska och brittiska sektorn och huvullbatteriet vid Le 
Havre hade sjömålspjäser med bristfällig men användbar eldlednings
utrustning. Intet av dessa batterier var färdigbyggt D-dagen. De 
frontala pjäsbunkrarna erbjöd föga skydd mot den flacka fartygseld en. 
Personalen var här någorlunda övad men överå rig - medelåldern om
kring 40 år - och till ca 20 % uppblandad med ryssar ~ fångar fnin 
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stfronten. P ersonalläget vid de övriga batterierna var dock betyd
~i "t sämre.- I verkligh eten blev det alltså dessa tre ofullbordade KA· 
b:tterier, som den 6. juni 1944 fick representera den ryktbara Atlant
vanens kustartilleri. 

Liksom övriga kustbatterier längs kanalkusten h ade de under 
å månader varit utsatta för det allierade bombflyget, som före D· 

tv ·en fällde sammanlagt 23.000 ton nwt batteriställningarna. Men dag ·n s . från natten den 6. juni koncentrerade flyget sin v erksamhet tl_ eme· 
bulden . Invasicnsledningeu vågade · dock ej räkna med att msatsen 
från Juften var tillräcklig för att n eutralisera batterierna unde~· det 
]{änsliga landstigningsmomentet. Tunga sjöstridsicrafter sattes_ m. : 
invasionen deltog bl a sex slagskepp, två monitorer och tJugot1·a 
kryssare med primäruppgift att slå ut de kustbatte.rier, som. km~de 
hota landstigningen. Om man endast medräknar det tunga artlllenet_
·epresenterade dessa fartyg en artilleristisk styrka av 88 k anon er l 

;ralibergrupper från 40,6 till 20,3 cm. Antalet kanoner från ~-5 ~ill 
lO cm kaliber uppgick till mer än 600 st, varvid jagarnas och ovnga 
örlogsfartygs artilleri J:nedräknas. Mot denna starka koncentl:ation aY 
sjöartilleri stod de tre sjömålsbatterierna med sammanlagt t10 eldror 
från 21 till 15 cm kaliber. 

Den väsentligaste insatsen av Atlantvallens kustartilleri låg 1 
stället på det strategiska planet. Starkt KA-försvarade sektorer, som 
aldrig fick en landstigningsbåt inom skotthåll, kom paradoxalt no~ att 
vålla de allierade betydligt mer avbräck än de kämpande battenema 
i Normandie. Vid Pas de Calais hindrade det starka kustartilleriet 
de allierade att sätta in sin stöt direkt mot Tysklands hjärta - Ruhr
området. De välbefästa kanalhamnarna tvingade de allierade att välja 
landstigningsplatsen på en öppen kust med betydligt längre ~p era
tionslinjer över havet och på kontinenten mot Tyskland. De langr8 
anmarschvägarna till sjöss krävde avs:wärt större mängd översk~pp
ningsmateriel. Vidare mås te konstgjorda hamnar m m byggas. opp
nandet av andra fronten fördröjdes över ett år. På grund av »Olllc 
vägen» över Normandie kunde de allierade icke som de hoppats, fram
tvinga ett avgörande till vintern. 

Xven efter invasionen spelade kustartilleriet vid kanalhamnarna 
en icke oväsentlig roll. Ty långt senare, i flera fall ända till krigs
slutet försvarade sig dessa »fästningar» hårdnackat. Där de allierade 
lyclca~es bryta försvaret, hade tyskarna metodiskt förstört de eftertrak· 
tade hamnarna med tillhörande anläggningar. Oersättliga kajlängder be
rövades sålunda den allierade underhållstjänsten. Underhållskriser bleY 
följd en, framryckningen mot Tyskland fördröjd8S, ja stoppades stundom 
helt upp . 
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Erfaranheterna från den s tora inva . l fal t swnen 1ar å<er best k t ' um, att en invaderande icke t ··tt . . .. . . · yr det strid· med s lagkraftr' o· t kusta t'll u _ sa er srg for nsken att kormua r· b r 1 en Hell ··1· ninsgplats, som erbjuder strategisl:a lrde va ~er _ han en landstig. L" ' nac' elar 1 ovriga h " angs den långsträckta Atlant l! anseenelen på ett flertal å r var det . el' va o en, som_ tyskarna improviserat frau; ' I ,e svan att Jutta blottor 
Med normandieinvasionen för ö . ligheter vårt eget land har a tt föra gonen ~r~gar man sig, vilka lllöj. våra kuster. en avvanande för svarsstrid längs 

För det första måste fasts lås att ... .. avseenden. Det tyska k tf " . ' " en Jamforelse haltar i flera u s or svaret mas te by~o·as u d de krig, under starkt fientligt fl t. l , _, PP un er brinnan-
t

-Il .. · yg ryc { och 1 forcerat t o l rackliga materiella l empo. l\Ie([ .. o c l personella tillgån o·ar k Il hangande kustförsvar skapas f , o N . . , . s u e ett samman-. . .. ran ordkap tri! Brscaya De mrl!targeografiska förhållandena o· . o • • • större del en av den invasionshotade A ,er ocksa skrida aspekter. erbjuda en modernt utrustad . tlant, och Kanalkusten kunde angnpare möjli o·heter t'll l d .. stor skala och på bred f. t .. b · 

1 
an sattning i · ron · Aven vårt land h ar ~· . d' .. med utmärkta luftlancls"tt . . .. ~nor man restranelen a mngsslatter bakom Sk' det Riigen - Ystad är t 

1 .. - an e. Och avs tå;
1

. ' o m w rta re an Isle of w· 1 t . kusten. Vår sydligaste la d ,. d .. Ig l - mvasions-. n Scl.n a ar utan tveka 1 .. 1 värt försvarssystem vilke 
1 1, ... . .. . 

11 
en mnslig punkt ' I ,r ave r sarskrid uppmä rksamhet 

Utan tvekan har vi en akilleshäl . .. . är icke större än att d k .. 1 soder, men d en sårbara ytan ... en an forses med o·ott sk del D .. . fo rsvarsresurser kunna gå i 1 d . ~ Y · et bor vara skydelsproblemet längs s t . d lan_ ,ned, : ftersom naturen förenklat or a e ar av Svenges vid t .. kt k gårdarna ger n än•l igen fo". . s rac a ust. Skär-. · r svar aren trumfkort på h el . s wnsstöt mot 
0 

h . an · Vrcl en ilwa-c genom ett skärgårdsområd .. a v leder och inlopp H k . .. · e ar angriparen bunden · an an rcke gora si t · .. gällande genom utvecl'l. . , n ma enella overlågsenhet ' mg P<~ bred f ron t son · 1 tt företag mot ö 
1 

' 1 vrc e landstignings· ppen mst. Den anfalland f · kolonnen i ställe t för linjen clå h .. .. es. ormen_ng blir i princip Inloppsförsvaret _ ' a_n for~ol,er bryta Igenom sjöfronte,J. . mera ekonmmskt an linjeförsvaret - l centrera s m eldkraft mot t" t . (an k on-a en och succesJVt bekäm el · .. målen. Ett djupförsva. bl' pa e m trangande 1 rr mera elastiskt och et -·d d pen blir mindre utsatta f" . o·.· u n sme len i inlop· or an,nparens stormeld från havet. 
Men elen svenska skiro·ärcle l .. 1 . d 

1 
, .. ' "' n s ran (er försvararen ytterligare för· e ar, som andra lander i allmänh t 1, . .. . .. 

1

• . .. e sa dl ar. For svarsanstalterna kan uanLrgen sprangas ner i skydd av t . .. 
f" . å . .. go t berg. Genom agrupperingar 

OJ sv ras 1 ho g crrad kuppfö, t t' t ~ re ag av commandokaraktär, vilka på k on· men en blev mano·a kus tb tt · .. .. o b a eners ode uneler andra världskrio-et ~tt s~mrgardsområde utgör emellertid i cke i och för sig et~ s~rvcld mot mvaswn Mae Arth -~ l d . . " 
· m~ an stlgmngsoperation tvärs igenom ett 

försvarat skärgårdsområde mot hamnstaelen Inchon i Korea härom 
0 re t ger ett färskt exempel. Hätt utnyttjad är elen svenska skär går~eil en utomord entligt försvarstill gån g, ej utnyttjad kan den skänka el1 fi entlig invasionsflotta skydelade urlas tningsområden. Trots invasionstelmik ens revolutionera·1cle utveckling blir en ini'aderancle förr eller senare starl';:t beroende av h amnar med god lossuingskapacitet. Sådan a böra därför förses med ett respektingivanda permanent försvar åt sjö- och landsidan . Härigenom sätter man ett låS för portarna t ill landet och angriparen får välja en mera obekvänl -väg (jfr· Cherbourg, L e Havre). Så mycket mer lockande kan det synas för honom att sätta en fot i portöppningen , medan passagen är fri. Med andra ord en blixtoperation modell 9. april. Här anmäler 
sig Ju·avet på kuppberedskap m ed särskild skärpa. Trots andra världskrigets många framgångsrika kustinvasioner 

111
äste det dock konstateras , att fortifikatoriskt utbyggt kustförsvar fortfarande är av stor betydelse i det totala invasionsförsvaret. Inga fakta har framkommit, som bevisar motsatsen. För ett land som vårt med relativt liten befollming och med långa kuster att försvara får s tödet av kustbefästningar särskild betydelse. Utvecklingen mot krafti· gare förstörelsemedel i krigföringen såsom napal!nstridsmeclel, robotvapen och taktiska atombomber kommer än mer att blottställa en s-vagt skydelad försvarare. - AnfallssidalL h ar emellertid ej monopol på elen vapentekniska utvecklingen. Morgondagens kustförsvarsvapen lwnuner kanske genom sin räckvidd att skapa det djup och de möjligheter t ill kraftsamling i lmstförsvaret, som t e Atlantvallen salmacle. En kustinvasion mot vårt land behöver emellertid ej med säkerIlet få formen av månaelslång bombnin g, stormeld i gryningen, sarntidig landsättning från sjö och luften av ett stort antal elivisioner m m enligt känt mör,ster. Vår eventuelle motståndare kanske föredrar en annan metod - mera anspråkslös men icke mindre farlig . Infil t ration i svagt försvar ade s kärg å rdsom råden. Första natten plutoner mot de yttre öarna t ex med transportbåtar. Efter några dygn äter sig bataljonsförband ln mot cle större öarna och åt sidorna mot befästningarna i huvuclinloppen. Kustsjöfarten avbryts, luigsbasen i skärgårdsområdet hotas och måste överges, och får fienden fortsätta s in verksamh et i samma takt faller snart hela försvarssyste-

lllet sönder. En sådan motståndare sk all snabbt engageras med rörliga styr-1~:or . Befästningarnas granit, betong och pansar får icke hindra ett aktivt uppträdande utanför dessa. Ett kustförsvar baserat på perIllanenta befästningar och snabba motanfallsstyrkor torde vara elen bästa principlösningen såväl i skärgårdsterräng som vid fastlanclskust. 
(Tidskrift fö r Reservofficerare nr 2./1953.) 
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Litteratur. 
Ch ester Wilmot. "The strugglc for l<:urope'·. 

R'Jbricerade högintressanta bok behandlar vissa avsnitt rörande 
operationerna under andra världskriget jämt e många synnerligen 
tänkvärda aspekt'er på strategin och diplomatin i samband därmed. 

Boken, författad av en av Australiens skickligz.st e krigskone
spondent er, berättar inte endast om hur - Hitler besegrades utan även 
hur det kom sig att den verklige segerherren blev Stalin. 

Tio dagar innan kriget var avslutat i Europa skrev Churehiil ett 
brev till Stalin med bl a följande innehåll : "The re is not mueh coJn
fort in Jooking into a future where you and the countries you domi
nate plus the Communist parties in many other states are all drawn 
up on one side and those who rallied to the Englishspeaking nations 
and their associates or domininons are on the other. It is quitc 
obvious that their quarrel would tear the world to pieces a nd a ll 
of us leadin g men on either side who had anything to do w1th that 
would be shamed before history. Even embarking on a Iong pei·iod 
of suspicion, of abuse and counter-abus~, and of opposing poli.cies 
would be a disaster hampering the great development of world 
prospority for the masses which is attainable only by our trinity.'' 

Vi veta alla hur välgrundade Churchills farhågor voro. Den 
redan då skönjbara klyftan mellan Ost och Väst har alltmer vidgats 
och frågan är om det i dag går att överbrygga den. Järnridan. 
satellitstaten och det kalla kriget synas ha blivit permanenta före
teelser på Europas politislm stjärnhimmel och hotet om en annan 
lwnflikt, som sannolikt simlie klyva världen i två delar, kastar sin 
skugga frmnför sig och framför de människor, vilka ännu inte eå 
långt när ha hunnit hämta sig efter det senaste krigets härjningar. 
Om man vill söka r eda på orsakerna till den nuvarande sitnationel'. 
ska!! man inte undersöka utvecklingen av relationerna mellan R yss· 
land och de västallierade efter kriget utan hur relationerna gestal
tade sig under kriget och hur intressemotsättningarna inverkade på 
både rlcn allierade och tyska str2.tegin. Vi måste ta reda på, om 
det går, vad som orsakade att den europeiska malctoalansen, som 
England gick i lerig för att rädda och upprätthålla, slogs sönder. 

Författaren söker i sin bok klarlägga hur den nuvarande situa
tionen uppkommit; huru och varför dc västallierade, under det c:e 
vunno militära segrar, politislct ledo nederlag; huru och varför Tysle
land krossades och västra Europa befriades, de tilläto Sovjetunionen 
att erhålla kontroll över östra Europa och sålunda automatiskt for
hindrade att de ideal dc kämpade för kunde tillämpas i denna del 

287 

Författaren på.visar inte endast hur Hitler sopades bort :mnropa. . k lt l fl-" även varför Stalin segrade; hur Ryssland helt en e rem p a-
utlt:de Tyskland som den dominerande makten på kontinenten _och 
~~r stalin lyckades erhålla från Roosevelt och Churchill vad ~1an 

. lyckats m ed att få frän Hitler. , rrnss Boln:n är uppdelad i tre avsnitt . Det första, "The Way ~ack ' 
.. r·ar efter Dunkerquc . Under de fyra åren från det ~ngelsmannen 00 J • ur Franl<:rike och intill invasionen i Normanare hade pro-drevs Uc · d - -kt-h an skulle ta sig över· Kanalen 1 ena eller an ra n p]emet ur m~ · · D t · kat på J·rio-förino-en och krigets vidare utvecklmg. e inO"en lnver. ~ n o . n /'britternas vägran att erkänna sig besegrade och Tysklands m1ss-

va 
1 

de invasionsplaner som ledde Hitler till attacken mot Ryssland. Iyc {a ·· d · ·nnan dD 
t ar nödvändigheten av att l{rossa den ro a armen 1 • . " De v t .. ·· Eno·elsKa !oamerikanska styrkorna kunde slås tillbaka vars over . o 

ang . l dde Hitler till att i öster söka ernå en hasbg seger. kanalen som e 
o • d . .. Hitler var övertygad om att Ryssland kunde slas ner på m~~ re an 

mån
8

der. "Vi behöver bara slå in dörren," sade han ctll Joel!. sex tt 1 'hop" Denna "och hela den ruttna byggnaden kommer a ra.m a l · . 
optimism delades inte av hans armechefer, men von Brauc~rtsc~. ~c~ 
H~Jder vågade knappast framföra någon. kritik. och fas~an .?o~m; 
kraftigt protesterade togs mycket litet hansyn trll han.s ms:allnm,. 
Luftwaffes nederlag i slaget mot England låg honom 1 fatet. D:n 
som rcao-erade kraftigast var Raeder, som. klarare än sina kolleger sag 
det str:tegiska läget, inte minst efter Wavells ~eger andra vec:kan 

december 1940 över italienarna vid Sidi Barram. 
Vid en konferens med Hitler, Keitel och Jodl den 27 dec. samma 

år sade Raeder hl. a.: "Hotet mot Egypten och sä.lunda ä'ven ~1.~t 
Storbritannicns position över huvudtaget i östra MedelhaveL, Or1e -
ten och Nordafrika har eliminerats genom ett enda slag. Tr~spor-

t .ll d k' ka zonen ha vr reda terarrdet av flyg och armetrupper 1 en gre 1s . , .• D t är f. n. omöjligt att driva ut den engelska flottan lil pa · · · e . · t b t äffandP Medelhavet eller att fullfölja de planer Vl hade g]or upp . e r -
Raeder framhöll att Tyskland 1cke kunde Medelhavsområdet . 

tt bl' · vecklat i ett två -anfalla Ryssland utan att löpa risken av a r m _ , -· 
frontsl,rig, ty Englands styrka var fortfarand~ a~senhg ocn er~1.oll 
Rtadi rrt tillslcott från USA. "Storbritanniens formaga att uppeha;:a 
sina ~örbindelselinjer," sade amiralen, "är den avgör~nd.e faktorn l~~ 
utgåno-en av kriget." Raeder ansåg att den enda losnmgen var a o 

konce~trera all ]{raft mot England och han hyste starka tvivel pa 
utgåno·en om operationen "Barbarossa" (anfallet mot Ryssland) 
sattes"' igång innan Storbritannien slagits till marke~. t , .. 

När frågan om att "l,rossa kanalen" åter kom fore var elev ndl 
Sovjet uppmanade sina allierade om upprättandet av en andra front 
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i Europa. Man skall här observera att Sovjet skickligt drar bor 
sina allierades blickar frå!l. Balkan. Det var där nere i Europ t ' as "mjukdelar", som Churchiil ville sätta in en stöt. Men därom vart 
intet. 

I det andra avsnittet, "The Battle of Normandy", går författare11 detalj in på operationerna med hänsyn dels till att invasionen i 
och för sig är så spännande och dels enär författaren är den förs ta 
som haft tillgång till källor från bada lägren. De tyska dokument 
som författaren studerat, ställer givetviD operationerna i en anna1~ 
och helt Idantre dager. Författaren fäster stor vikt vid clet samar
betE' som ägdE' rum mellan de två stora anglosaxiska länderna ')Ch 
vilken betydelse detta Jean få i en framtid icke minst med hän~yr1 
tiil att Eisenhower, Montgomery och Bradley, vilka utförde såci:>.na 
bedrifter under lzrigct, för närvarande inneha ansvarsfulla befatt 
ningar inom det västallierade försvaret. Till slut visa os;, dessa 
operationer med ett varnande pekfinger i bakgrunden, att cm en 
annan angripare, som har fördPien av en fullständigt säker ostfront 
skulle närma sig Engelska kanalen, slmlle de anglosaxiska styr!{Qrn~ 
ha mycket få utsikter att kunna befria Europa genom en invasion. 
Skulle en dylik invasion lyckas, slmlle det ske på bekostnad av ocr
hörda förluster och samtidigt ett äventyrande av Västerlandets ci
vilisation. Invasionen 1941 skulle sannolilzt ha stoppats om tyskarna 
haft ryggen fri och inte behövt kämpa mot ryssarna i öster. 

Det sista avsnittet, "The Road to Berlin", behandlar operatio
nerna samt de strategiska och politiska besluten som blevo bestäm
Inande för hur kriget skulle avslutas och för efterkrigstidens Europa. 
Den angloamerikanska segern i Normandie placerade utan fråga Hit· 
!ET som den besegrade parten och man tar inte miste om man säger 
att om segern fullt hade utnyttjats, hade resultatet av kriget blivit 
mycket gynnsammare för den sanna demokratin. Sommaren 1944 
hade de västallierade möjl\ghet att, om inte helt slutföra kriget m ot 
Tyskland, dock kunnat försäkra sig om att de stora huvudstäderna 
i Centraleuropa, Berlin, Prag och 'Wien, befriades från nazistiskt ty
r anni av dem och icke av Stalins röda arme. Vid denna. tidpunld 
skulle man ha sett i stort oc~1 insett betydelsen av det intima sam
bandet mellan st rategi och politik, mellan Inilitära operationer och 
deras poiitifllca konsekvenRer. Bara ett exempel, den tyska. offen .. 
siven i Ardennerna vintern 19-14, var ur militär synpunkt riktig då 
det var Hitlers svar på de allierades underlåtenhet att utnyttja till
fä llet på hösten. Men det var även politiskt enär Hitlers maJ var 
att splittra och slå sönder den stora alliansen, att få de västallieracte 
att överväga en fred i kompramisRens t ecken varigenom Hitler skull~ 
få möjlighet att hålla ryssarna utanför Tyska rikets gränser. Detta 
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rnisslyckades och konsekvenserna uteblevo icke. För att samla och 
j{oncentrera sina styrkor vid Ardennerna, tog Hitler risken och tun
nade ut sina styrkor på ostfronten. Under det sålunda tyskarna 
]{unde hålla de angloameril.mnska styrlwl'l1a en bra bit väster om 
g]1en, gav Hitler Stalin chansen att med sina trupper rycka fram 
från Weichsel till Oder. · Denna förändring i det strategiska läget 
inverkade direkt på de diplomatiska diskussionerna som samtidigt 
ägde rum i Yalta. Stalin, som hade kastat fienden över ända, Jmnd e· 
utmanövrera sina medallierade vid konferensbordet. 

Man räknade fe l två gå nger under det andra världskriget. Båda 
gångerna gällde det Sovjetunionen. Hitler underskattade Rysslands 
militära styrka 0ch Roosevelt insäg inte att han politiskt överrump
lat s av Stalin. D et är också dessa två felkalkyleringar som h elt 
enkelt fört upp Sovjetunionen till den dominerande maleten i Europa. 
I dag står det klart att västerns dem.okratier inte en gång till får 
räkna fel beträffande Rysslands militära styrka eller politiska av
~ikter. Ett tredje misstag skulle bli fatalt för västerlandets civilisa
tion. Det står Jilmledes klart, att även om Stalin inte skulle ha 
för avsikt att sätta igång ett tred]e världskrig, så kommer det 
spända förhållandet i Europa och Asien att fortfara. 

Författaren slutar med orden "Tyranny like hell, is not easily 
conqucred". 

Den synnerligen iiltressanta och skickligt skrivna boken på 
vilken författaren har arbetat i sex år, anses av capta.in Liddd 
Hart vara "The mo!'it illuminating and best balanced books of a ll the 
war histories." Icke minst intressant är de uttömmande skildring
arna rörande tyskarnas göranden och låtanden under ]{riget, hämtat 
ur tidigare opublicerade dokument. Boken, som utkom i januari 
1952, ii.r högaktuell och borde- läsas av var och en som är intresserad 
av världshistoria, såväl den gångna som den som dagligen rullas upp 
fr?.m för våra ögon. 

Pedl'O Ahlmark 

Jon Sebelien. U nnervannsbåttjenestens me
disinske problem. Horten 1952. 

Navalhygienen har under de senaste decennierna i allt större 
utsträcknin g sysslat med de medicinska problem, som äro förknippade 
l11ed undervattensbåtstjänsten, individuell räddning från sjunken ubåt 
och dykerifrågan. Litteraturen på området är redan ganska betydande. 
Sammanfattande framställningar ha då och då publicerats t ex Cazamian 
(Ja revue maritime 1935) och standardverket A bibliographical source-
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lJook of campressed air, diving and submarine medicine (Hoff 194 S) . 
I Tidskrift för s jöväsendet, Tidskrift för militär hälsovård, Svensk 
läkartidning och Nordisk medicin ha Scherst en, Severin och a nclra 
marinläkare beh andlat dessa frågor ur olika synpunkter, men n ågon 
mera fullständig översikt över ämnet har ännu icke publicerats h~i r 

i landet. 
Den norske marinläkaren Sebelien har emellertid i år utgiYi t 

en skrift, där han på ett intresseväckande sätt sammanställt moderna 
synpunkter på de medicinska problem, som äro förknippade med 
ubåtst.iänsten, varvid naturligt nog införandet av snorkeln och de hy
gieniska konsekvenserna av denna anordning ägnas särskilt ingående 
granskning. 

För den, som sedan många år följt med litteraturen på områd et. 
ä r givetvis det me,sta redan bekant, men Sebelien kon1mer i fl ere 
sammanhang med intressanta och viktiga, nya synpunkter. 

Snorkeldriften n1edför ofta under tämligen långa tidsperioder ay
s evärda undertryck inom ubåten, vilket medfö1· att syrgaspartialtrycke t 
ä ven vid tidigare tolererade värden på volymprocenten kan bli för lå;.>;t. 

Det är tydligt att snorkeln medför att tryckförhållandena och 
syrgasfrågan måste följas noggrannare än förut. H8la problemet kan
ske måste omprövas och nya säkerhetsföreskrifter utfärdas . 

Författaren redogör ingående för de riske·r för koloxidförgiftning 
som följer snorkeldriften och som är värd största uppmärksamhet. 

Resonemanget om förutsättningarna för uppkomst av lungspräng
ning på olika djup (sid 47) är intressant. 

Man önskar kanske att författaren ur didaktiska synpunkter dels 
s tarkare understrukit nödvändigheten att hålla koldioxidvärdena s,\ 
låga som möjligt g·enom tidig och effektiv luftrening bl a med hänsyn 
t ill uppkommande situationer i samband med individuell räddning dels 
på tal om koloxidens verkningar framhållit dess betydelse även i ringa 
mängd för adaptation och mörkerseende . 

Skriften kan livligt rekommenderas till studium av flottans lä
k are, officerare och ingenjörer. De medicinska problemen behandlas 
av författaren på sådant sätt att även lekmannen bör kunna tillgodo
göra sig framställningen eventuellt efter ett samtal med vederbörande 
läkare rörande en eller annan punkt. 

Nils Molander. 




