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Årsberättelse i minväsende år 1950-1951. 
Öppen del. 

Av kommendörkaplen Fredrik Taube. 

(Forts . fr ån häft. 5, sid. 2:)11. 

Det svenska minväsendet. 

Anm: Sedan årsberät telsen avgavs har CM i mo nr 228/52 (TS D 
49/52) fastst ällt minväsendets inde~ning och nomenklatur. Därvid 
hava. vissa ~mätTe avsteg gjorts från det här framförda alternativet. 

Inspek lören för minväsendet lanserat.· för närvarande 
en ny giv i fråga om minväsendets nomenklatur. Därvid 
framhålles att del svenska försvaret förutom. de traditio
nena minvnpnen inonl marinen numera även börjar få 
ett avsevärt l andminförsvar. Med anledning härav synes 
det nödvändigt att införa sådana benänmingar att för
vä xlingar mellan armens och marinens n1.invapen und
vik as. Sålunda böra begreppen "sjömina" och "landmi
na" respektive "Sjöminväsendet'' och "Landminväscndct" 
nu vara mogna att stadfästas. I långa ordsammansätt
ningar blir det doek tungl att alltid hava med prefixen 
"sj ö" respektive "land", men detta är ej heller nödvändigt 
om det i en ingress klarlägges, inom vilket område man 
rör sig. 

~~Iinsvepningen, som tidigm·e varit det praktisld taget 
enda motmedlet mot minan, har numera blivit endast en 
av alla de motåtgärder, vilka inrymmas i ett gemensamt 
begrepp, som föreslås erhålla benämningen "minröjnings
tjänst". Då ordet röjning innebär aktivitet kunna icke 
hit hänföras dc passiva motåtgärderna i form av föran
det av magnetslingor m m. Dessa föreslås i stället ingå 
Un der begreppet "minskyddsljänst". 

Tidskri/l i 8)Dn'isenr1rl. 
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Till "Sjöminväsendet" borde sålunda hänföras: 

Mineringstjänst 
Mi nr ö j ninstj än s t 
Minskydclstj än st 
Sprängtj änst. 

Denna indelningsgrund har tillämpats, när i det fö l
j ande en kortfattad redogörelse lämnas för det svensk a 
"sjöminväsendets" 1natericl i dagens hige. I samban d 
härmed heröres också några med materielens prestanda 
intimt sammanhörande operativa problem. Däremot be
röres icke utbildningstjänsten. 

Aktuella minfartygs- och minsveparefrågor behmHl
las i ett särskilt avsnitt. 

1. Mineringsijänst. 
~Vår minmateriel och dess utnyttjande måste belwn•l

las med stor sekretess och kan därför icke avhandl as i 
denna öppna del av årsberättelsen. 

2. MinröJningstjänst och minskyddst.fänst. 
Så länge n1.an arbetar mot förankrade minor kan min

svepet sägas vara minans förnämsta motmedeL Med till-
komsten av avståndsminorna och framför allt dessas alll
mer komplicerade svepförsvåranrle anordningar har pro
blemet kommit i ett annat läge. Man har faktiskt k om
mit fram till mintyper, som närma sig drömminan -- 
"den osvepbara". Helt osvepbar kan dock ingen mina 
bliva. I varje fall icke så länge man fortfarande stiiller 
den fordran på den alt den skall kunna avfvras av far
tyg. Så länge man icke känner till avfyrni~1gsvillkorcn 
för de minor, som observerats eller misstänkts hava fällt s 
i en led och så länge man icke fått ett antal sprängningar 
i svepet, som nwtsvarar antalet fällda minor, kan man 
icke numera påstå att en led "är svept". Ä ven om m an 
svept i flera dagar kanske det omedelbart efter sve pcl 
passerar ett fartyg, som kring sig utsänder just den sytn-

foni av avståndseffekter, som minan ligger och väntar 
på, och sedan ett flertal primära funktioner gjort sitt, 
rör sig en liten kontakttunga mot ett stift i det högkäns
liga reläet så att sekundärkretsen slås till - och ett halvt 
ton sprängämne detonerar rätt under fartyget. Det kan 
också hända att minorna äro steriliserade under den tid 
då sveparbetet pågår för att så bliva aktiva just sedan 
man bedömt leden vara tillräckligt svept. 

Kan då minfaran elimineras på något annat sätt än 
genom minsvepning? J a, hell elimineras kan den icke. 
men den kan avsevärt förminskas genom följande å t
gärder: 

sjötrafikens framförande på så djupt vatten att flt
minstonc avslåndsverkande bottenminor äro osannolika 
eller i varje fall relativt ofarliga, 

försvar av särskilt viktiga vattenområden och "flask
halsar" s~'l att mö j tigheterna till min fällning p~t önskad 
p la t s minsl;: as, ' 

en minobservationstjänst, som med alla tillgängliga 
utkiksmedel inregistrerar verkliga eller förmodade min
fällningar och (Eirvid genom en god lägesbestömning s:'t 
mycket som möjligt begr~insar de områden, som måste 
förklaras minff\rliga, 

anordnandet av nya vägar förbi de minfnrligo. om
rådena och sjöfartens dirigering till dessa vägar, L 

svepning, svepning och filer svepning i sådan omfatt-
ning att rena sannolikheten säger att flera minsprän.~
ningar skola utlösas av minsvepen än av fartygen och ~å 
att i varje fall de mera "enkla" minkombinationerna 
svepas bort under det att man hoppas att dc konstruktio
ner, som äro svåra alt påverka med svepning, även äro 
svårflörtade ut fartygens synpunkt, samt slutligen 

en röjd~'karorganisation, med vars tillhjälp inrappor
terade minor kunna närmare lokaliseras och om möjligt 
osk adliggöras. 



Till molmedlen räknas även de p assiva minskydden 
s~\som avmagnetisering 111 D L 

Som synes omspänna alltså minans motmedel en hel 
t:.lcala av Mgärder, varav numera svepningen endast ä r en. 
Detta har framkalla t behovet av en gemensam ben ~im

ning för dc av dessa motåtgärder, som ligga inom min .. 
väsendets omr<'ide. Såsom ovan anförts föreslås nu alt 
dessa å lgärder skola benämnas "min röj ningstj än s l" r e
spekiive "minskyddstjänst". 

Minröjningstjänsten fö reslås sedan uppdelad på fi'l l
jande säll: 

I. Minlokalisering. 

l. Minspaning 
2. Minindikering 
3. Minröj dylming 
1. Söksvepning. 

II. Minors oskadliggörancle. 

l. Desarmering 
2. Chockning 
3. Sprängning 
-1. S~in kning 
5. Röjsvepning. 

Minsl.:yddst.fänsiens uppdelning faller sig natnrlig~·s t 

p{l f ö l .i n n dc s ä t t: 

I. Mekaniska minskydfl. 
H. Marsnctiska minsk~·dd. 

III. Akusliska minskydd. 

Ur materielsynpunkt uppstår följande behov, varYid 
gruppering skett med hänsyn till nu gii.llandc förYnltnin.'~'i 

mässig fördelning: 

A. Materiel för minspaning. 
B. Materiel för minindikering. 
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C. :;vraterie] för minröjdykning. 
D. Svepmateriel (sök-, röj- och skydds-) . 
E. Materiel för desarmering, choclming och spräng

ning. 
F. Materiel för sänkning. 
G. MinskyddsmaterieL 

A- Materiel fö r minspaning. 

Den härför erforderliga materielen är av nautisk eller 
förb indelsetyp och beröres därför icke vidare h~ir. 

B. Materiel för minindikering. 

Ulvenolyckan medförde en mängd försök all enligt 
olika metoder finna rätt p å i vattnet nedsänkta metall
föremål. De principer, som ligga närmast till hands atl 
pröva, är förandet av induktionsspolar, som giva utslag 
för en förändring i det jordmagnetiska fältet, samt gal
vaniska antenner, som giva utslag vid beröring med me
tallföremål. Sådana metoder kunna även användas vid 
minindikering, men det måste observeras, att svepbred
den i båda fallen blir mycket liten. 

C:. Materiel f'ör minrö.fdykning. 

En röj dykares grundläggande utbildning sorterar i 
~venska flottan under l UV och den personliga utrustning
en anskaffas liksom vanlig dykarutrustning genom ma
rinförvaltningens skeppbyggnadsavdelning. Elever till 
den först a svenska röjdykm·kursen uttogs bland de värn
pliktiga , som ryckte in till fredstj~instgöring i april 1951 . 

Med stöd av de erfarenheter, som hittills erhålli ts h ar 
marinförvaltn ingens minbyrå fått i uppdrag att anskaffa 
den särskil da m alcriel, som r öj dyk aren erfordrar för sitt 
arbete med m inor under vntlHet. 

D. Suepmaleie l. 

All elektroteknik m:h ~mnnn subtil vetenskap till trots 
förb liver grundföruls~ittniugen för en effektiv sveptjänst 
1illgång på sjömansmässi!f:t utformad svepmateriel, som 
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framföres av sjövärdiga farkoster. \'a tten och fra mlöt· 

::dlt saltyalien har en förunderlig förmåga aU ås tadk otn. 

ma nedslående försöksresultat med materiel, som. i labo. 

ratoriets lugna Vl'å fyllt sin konstruktör med l jushl:'t op. 

limism. 
Cr ren mekanisk synpunkt ~ir dessutom minsvepni nn 

först och främst etl bogseringsproblem och icke bara slal~ 
t rossar och klammar m m utan även elek:Lriska k ~1 hJ al' 

bliva ofta utsatta för flera tons di·agbelaslning. 

Såväl vår mekaniska som vår avståndssvepm ateriel 

~1 r numera omfattande ur såväl typ- som kvantitelss -: n .. 

lJLmkt. Beredskapsåren, men kanske framför allt cft-e r

krigsminsvepningarna, tillfön1e våi't svepväsen icke L l:j [ [ 

en massa ny materiel utan även stridsmässiga erfaren

heter om dess hanterande och prestanda. Det~ bef~il, smH 

~m der denna tid 1e1 L sveparbelet, har med iver kast at sig 

over den nya m.aterielen och kritiskt prövat densam m a. 

Förslagen till förbättringar ha varit månrra - h· ··,1 ~.c " ...._ ~ t) _f .._ (. , ·.~L~\,...· 

alltför_ m ånga. Yarje svepledare med självaktning har 

konmnt med egna förslag, som han ansett vara "sallare" 

~in någon annans och framför alll bättre än marinförv alt

ningens konstruktioner, oeh d et har icke alltid vari t Ed l 

för detta ämbetsverk att välja bland frontprövade m en 

Yflrandra molsägande förslag. Visserligen hava i m [m ga 

fall särskilda försök anordnats i mm'införvaltningens r egi, 

men tillgången på fartyg har långt ifrån varit tillräckl ig 

för all få alla tveksarnma fall belysta genom statislhk t 

utshlgsgivancle svepförsök. För den vidare utvecklin gen 

av minan och dess motmedel är det av d en största vikl , 

alt marinförvaltningen får resurser för en systematisk 

försökstj än st. 

Under år 1951 har en ny serie beskrivningar öve r 

flott ans minsvep börjat utgivas. Denna, som benämnes 

"Flottans minsvep. Sammansältning och tekniskt hand

havande", har hittills utkommil i följande delar fastsl i.dl 

rlR genom mo nr 702- 710 den 26 oktober. 

fl otians minsvep · 

D el 1. Röjsvep M/ 18. 
Del 2. Röjsvep Mj-10. 
D el 3. Röjsvep M/-!'l. 
Del 4. Röjsyep Mj-17. 

Del 5. Söksvcp lVI/28. 

Del 8. Paravanskyddssvep. 

Del 11. Slingsvep Mj-10. 

Del 12. Kabelsvep :u; 11. 
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Del 15. Bullerboj M;'-1G och KnallsvepningsmaterieL 

Ytte rligare delar äro under arbete eller planerade. 

Härigenom komma en rad av äldre svepbeskrivningar 

att upphävns. Den äldsia av dessa är "Minsvep M/ 18, 

:\1115 och M /24". 

E. Materiel j"ör desarmcrinq, c!10ckning och sprängnirl(J. 

Desarmering. 

Efter utförd de~amering skola tändmedel och spräng .. 

m edel vara auläy.madc från va randra. Detta erfordrar 

tillgång på verktyg för öppnandet av minan sam.t för 

sprängrörets eller eventuell t t ändkolvens uttagande. I 

vissa fall kan det vara berättigat att öppna minskalet 

m ed tillhjälp av små S])l'ängladdningar. Då alla okända 

m inl'onstruktioner böra förutsättas kunna innehålla mag

n etiska organ m ås te omagnetiska verktyg användas vid 

desarmcringPn . Desarmering - framför allt av helt 

okända mintyper - är en synnerligen farlig uppgift, som 

endast f år föret;1gas av mycket kunnig personal samt se

d an alla 1änkbarf1. -,äkerhe1s- och försiktighetsåtgärder 

vidtagits. 

Chodmin r;. 

\"issa magnetiska och akustiska minor kunna vara 

t å känslig:a att en undervattenssprängning åstadkomm.er 

de för en avfyrning erfordelliga primärcffekternn. Om 

sprängningen in träff a r mycke! nära minan kan det ock-
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så tänkas att minans känsligare organ skadas så a tt 
vidare funktion är omöj lig. Båda dessa chockeffekter 
kunna ernås genom sprängning av sjunkbomber eller spe_ 
ciellt anordnade sprängladdningar. Detta förfarand e be_ 
nämnes ofta "kontraminering". 

S ]Hängning. 

Minor som anträffas såväl flytande som på havsbot
ten eller iland kunna därest desarmering icke anses till 
rådig oskadliggöras genom totalsprängning. Härför an
vändes marinens sprängmateriel (se nedan), varvid ladd
ningen placeras sil att minans huvudladdning bringas till 
detonation. En förutsättning för förfarandet är givetvis 
al t inga ömtåliga föremål befinna sig i minans närhet. 

F ll!ateriel för sänkning. 

Drivande minor kunna till S.JOSS sänkas genom bc
skj ulning. Härför erfordras artillerimaterieL 

G. Jl!linskyddsmateriel. 

Det äldsta minskyddet är skyclclssuepet, som grundar 
sin funktion på den utskärande fö rmågan i skärphm pl a
cerade på paravaner eller upphängda under bojar. 

De magnetiska minskydden utgöras dels av de åtgär
der, son1 i avmagnetiseringsstaionerna företagas med far
tygen d v s mätning och avmagnetisering samt dels dc 
anordningar, som anbringas på fartygen i form av m ag
netslingor av olika slag. Alla dessa anordningar omhän
derhavas av skeppsbyggnadsavdelningen i marinförvnlt
ningen. Ur utvecklingssynpunkt äger samarbete rum m ed 
minspecialisterna inom vapenavdelningen. 

De akustiska min.,kydden utgöras dels av åtgärder 
för att göra fart.vgen mera tystgående dels anordningar 
d\som bullerbojar m m, vilka föras av fartygen och dör
' id åstadkomma utlösning av minorna redan på ofarli gt 
avf':tfmd . 
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;;. Sprängt j än st. 

Den sprängtjänst, som berör minväsendet, iir den som 
bedrives med "'Marinens sprängnwteriel". övrig spräng
materiel, som huvudsakligen är avsedd för strid iland, 
är av armenlOdcll. 

Marinens sp'·ängmatericl har numera kmnpletteral~.; 

med Sprängdeg Mj46, som är tillverkad av pentyl upp
blandad med mineralolja. Sprängdegen är ett lätt form·· 
bart sprängämne med viss vidhäftningsförmåga, vilket 
underlättar anbringamiet av laddningen. 

Spränglåda C, som. tillkommit som en följd av spräng
materielens komplettering med sprängdeg, utgöres av en 
spränglåda B med plals för 48 trotylslavar och 80 pairo
ner sprängdeg M/46. 

U-spränglåda C, som icke haft någon tidigare mot
svar ighet, innehåller 16 st. trotylstavar och 24 patroner 
sprängdeg. 

Ur minväsendets synpunkt är sprängn:taterielen mest 
betydelsefull såsom medel för oskadliggörande av minor. 

Svenska minfartyg och minsvepare . 

Inom det svenska minväsendet äro de i dagens läge 
m est remarkabla händelserna den igångsatta nybyggnaden 
av minsvepare lyp lVI 51 samt de i 1951 års flottplan in
gående projekten ang konstruktion och nybyggnad av ett 
nytt minfartyg jämte fortsatt byggande av minsvepare. 
Med anledning härav kan det synas lämpligt all försöka 
lämna en koncentrerad redogörelse för utvecklingen in
om svenska flottan av dessa farlygsslag. 

Minfartyg. 

I 1950 års "Förberedande teknisk utredning rörande 
viss8 fartygslyper", vilken ligger till grund för den flott
plan, som skall föreläggas riksdagen i bör j an av år 1932 
har även föreslagit~ byggandet av ett minfartyg. 
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Vara tidigare minfartyg har utgjorts av Clas Fleming, 

som färdigby~gdes år 19H och moderniserades tlr l!l iO, 

samt Älvsnabben, som färdigbyggdes år 19-13. 
Clas Fleming representerade på sin tid det m oderna . 

ste som då förekon1 i fråga om s k minkryssare. Med sin a 

till propellrarna kopplade automatiska fällningsanonl

J!ingar och med m inorna helt placerade under däck UL

I{,iOl·de den elt fartyg som relativl oberoende av vii dcr
lcksföt·h ållanden kunde genomföra sina mineringsupp
drag. År 19-10 moderniserades Clas Fleming, varvid den 

dels togs av på mitten och förlängdes, dels erhöll ett 

Diescl-turbinmaskincri. 
De flesta flottor hm· för utläggning av större m inc

ringar förlitat sig på utnyttjandet av större handclsfad~ g 
och framför allt tågfärjor, som med sina stora tågdäck 

~'naLbt kunna ombyggas till minfartyg. Handelsfartyg 
kosta emellertid mycket pengar såväl i förhyrning som 

för ittrnstning och icke minst i fråga om återställande i 

u·!':prnngligl skick. N~ir i hörjan av det 2. vi:irldskrigct 
krav uppstod på att ytterligare elt fartyg skulle nitagas 

lill hjälpminkryssare, beslöts att flottan i stället skulle 

ftt köpa ett redan planerat civilt fartyg och med bibe -
hållen civil standard i fråga om det allmänna · byggnad•;

siille t under arbetets gång låta fartyget taga formen ilY 

ett minfartyg. På detta sä tt fick vi rekordsnabbt m in
fnrl\·<Jt·t Äh-snabbeD som redan våren 19--.13 kunde för <'na 
~;] g ~t;'cd kustflottan. ,~\.lvsnabben (liksom Clas Fleming) 

fick under kriget flera tillfällen aU visa sin Himplighcl 

för utläggning av stridsmineringar och tjänade samtidi<.:(l 

<\som utbildningsplatlform för min-, svep- och artilleri
personal. 

Eflcr kriget har ;\l vsnabben genom sin stora ryrnl i,~
hct och sina synnerligen låga driftskostnader visat ~,i;_; 

yara ett av såväl minörer som artillerister eftertrak t >l 
övningsfarlyg. L'ncler den sista hösten har Alvsnabben 

tm och med provisoriskt fått tj änstgöra som kadettfartyg. 

:lO 1 

Fig. 11. Det sr!abha brittiska minfartyget Manxman. 

Hurudant det nya minfartyget kommer att gestaltas 

ii.r f n icke känt då delta konstruktionsarbe te satts i sisla 

hand bland de i flottplanen angivna projekten. 
Skall det bliva en Älvsnabben på basis av toppen av 

vår nuvarande handclsfarlygsstandard eller skall del 
bliva en moderniserad Clas Fleming eller kanske rent av 

en efler våra resurser anpassad snabb minläggare av den 

brit tiska "Manxman"-typcn (fig 11)? 
Tabell å omstående sida över vissa typer av speciclln 

miafnrlyg har uppgjorts med ledning av de uppgifter .. som 

1nmn a erhållas ur senflstc upplagan av Jane's Fightin ~~ 

Ships. 

Min s/Jepare. 

Cnder och närmast efter 1. v~iridskrigel utgjordes vi't ra 

m i nsvepare av dc till vedettbåtar omändrade torpedbåtar
na. Dessa i förh;).llande till sin storlek mycket cffcktiv;1 

och förvånansvärt sjödugliga farkoster fick göra skäl fht· 
~;] g ända in under det 2. världskriget. Dc voro dock icke 

fr'&u början konstruerade för minsvepning och hade fram
för allt för små däcksutrymmen för att kunna föra mo
·derna, tunga svep med därlill höranek spel och andra 



v 
<? r< ~ Land Fartyg '"S- ~: 'Tj 

:J :J "' Byggn. år An m. 
8' C!C o ::;.. l P- .... 
:J 

Sverige Clas Fleming l 735 9-± 20 1914/41 

l Älvsnabben 4 000 112 15 19±3 
l Svenskt proj 

\ Storbrit, 
tan ien 

Manxman 

\u s A 

l Spanien 

Smith,klassen 
Terror 

Eolo 
J up i te r 

l ~ ~~~ ~ ~~~ ~ 800 1 ;~ l :~!1 If. d. jagare l 

I
l 500 l 991 70119,51 1939 l 
2 100 1105 264 18.5 1935- 37 

l Sovjet Marty 6 000 t\33[500 18 1896 
Arg u n 4 200 106 800 11 1939 

l M urmansk 3 010 l 89 150 14 1937 

l Finland Ruotsinsalmi 300 17011001 15 1 1940 

Dan ma rk Lindormen 
6H 1 5+501 14 1 1940 

l N ederlän, \Vill em van 
1267 1 821 92 1 15 1 de rna der Zaan 1938 

Hwnöveranordningar. Un der 1920-l alet vår k lc därför i deu 
f ram om byggande t av en för minsvepning r edan f r [lll 
börj an avsedd vedett b& t s typ. P la ts för så d an a minsvc
lJ~1l'e be red des i flottplanen e:nli g t 1925 å r s fö r svarsutred 
ning, och under åren 193-!- 36 hirdigslälldes dc fvra Jii.
.\;m·cn-bi\.tarna. Avsikt12n hade varit att bygga ålla b.:Har av 
denna klnss , varvid dock erfarenhelerna lcdde till aU de 
fy r a näsla minsveparna byggdes med differentiering i tv <l 
lypcr och sålunda kommo dels Arholma och LandsorL 
dels l\I l och :VI 2 att bliva urlypcr för våra större resp 
mind r~ minsvepare. A v dessa båda urtyper kunna Arho1 
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111
a och Lan dsort sägas vara synnerligen lyckade, och niir 

per edskapen k om under del 2. v~i.rldskriget, kunde våra 
vtterligare tolv Jninsveparc, större, sn8bbt färdigställas 
~fter Arholnws ritningar. 

M 1 oc:h 1VI 2 voro byggda i slål och hade av försöks
~käl sinsemellan olika maskinerier. Med hänsyn till ris·· 
J;:en för antennminor beslöts emellertid atl seriebyggnad 
av den mind re typen icke skulle ske i slålutförande. I 
stället eftersträvades här för~. t att Ltsiadkomma en betyd
ligt mindre båt än lVI 1, som snnhbt skulle kunna färdig· 
ställas på lande ls alla småYarv. Förebilden var ett snabbt 
fisketransportfnrtyg "Axel". När de lta förslag passent dc 
m arinförvallningens konstruktörer blev båten dock någoL 
stö tTe och resulte1·adc i lypen :\'I 3, av vilken lolv st 
färdigs!~i.lldcs under ~n·en 19±0-Lil . De y tterligare toh 
båtar, som b evilja des under de första beredskapsåren 
fick ett änn Ll nf1gol större utförande och representeras nu 
a v typen lVI 15. Som nämnts byggdes dessa båtar i lr~1 
m ed bönsyn till antennminfaran, men det visade sig snart, 
att träkonstruklionen var nv ännu större värde med h~i.n
~.yn lill magnehninrisken. 

Från och med byggandet av Arhollna resp lVI l över
gavs det gamla egendomliga nmnnet vcdeltbålt och typ
beteckningen minsvepare blev vedertagen. Hur ordet "ve
oell''kunnat insmyga sig i flottans nomenklatur är gåt
fu llt, då dctla ord enligt ett franskt lexi!.;:on har nltgon 
av följande betydelser "m;indre ~tn~lf&np som g:"lr med 
post", "kavalleriutpost på 2-3 man" eller "chansonctte 
på andra klass varietc"! Efter den snabba utbyggnaden 
av minsyepningsflollan under bercdskapsfl.rcn kunde vi 
möta minfaran ueder neutralitetsvaklen med 18 minSY'
p are av Arhohna- och Jägaren-klasserna samt 26 min
svepare av typcrn:1 1\'I 1, lVI 3 och M 15. Härtill kommo 
alla de inkallade hjälpminsveparna av fiskebålstyp. Yår:t 
nya minsvepare visade sig emellertid vara anvtindbnra 
ieke endast för sin prim~1ra uppgift - minsvepning --



utan även för uh-jakt, mineringsföretag, eskorttjänst n1 
m. Fartygen blev o därför mycket hårt utnyttja de m en 
fingo därigenom också tillfälle att visa vad de dugde ti ll, 
och det torde icke vara någon överdrift om i varje fal! 
Arholma-klassen betecknas som flottans mest n<ångsidigt 
användbara fartygstyp. Den enda anmärkning som sl.m l te 
kunna riktas mot fartygstypen vore, att farten var för l <1g. 
Krmske någon också tyckte alt den även hade kunna t 
haft en stävtorpcd. Luftvärnsartilleriet har n u förstärkts 
och de efter kriget tillkomna kraven på förbättrade strids
lednings- och ubåtsjaktanordningar ha även tillgodosetts. 
Tyvärr har dock moderniseringarna icke gcnomförls k on
sekvent, varför denna vår största homogena fartygs typ 
munera förekommer i tre olika varianter. 

Den mindre minsvepartypen hade i början en mängd 

barnsjukdomar m · maskinell synpunkt. Dessa hade nu i 
:-tort seti övervunnits. Som största anmärkning på denn;~ 
fartygs typ kvarsti'tr dock önskemålet om bättre sjödugli ,_ 
hel och högre fart. Härvid m~lste dock beaktas, att man 

icke kan begära allt för mycket av ett lilet fartyg. .\ven 
om dessa minsvepare icke kunna gå ut och göra tjän~t 

i öppen sjö i vilket väder som helst , fi:nns det alltid i 
vD r a skärgårdar mic1ngder av uppgifler för denna min
:·.vepartyp. 

Genom u tt minsveparbeståndet ökade så kraftigt u n· 
der några få ~tr, komma dessa fartyg tyvärr att nästan 
samtidigt pas~;era :.'Udersstrecket. l\Ian borde dicirför i god 
tid pi'lhörjat ersättning,;byggnad eller åtminstone konstruk
iion av för ersättningsbyggnad lämpliga minsvepartypcr. 

De föl·slag som härvid framkommit ha emellertid fi'1 t t 
~tå tillbaka för andra krav inom flottan. 

Genom riksdagsbeslut år 1D19 och Hl50 få emellert id 

un G nya mindre minsvepare byggas. Dessa hava erhåll i t 

nummerbeteckningen M 51 t o m M GG och byggas genom 

försorg av öVK. (fig 12). De få följande data: 

Längd ............... .. . 
Bredd ................. . 
Deplacement ca 
Maskinstyrka ca 

42 m. 

7m 
265 ton 

1000 hkr 

:JO.) 

i\Iaskineriet utgöres av Diesel motorer med KaMe\· a

propellrar. 

f.'ig. 12. Minsvepare typ M 51. 

I flottplanen förcsEts ai.t ytterligare 12 minsvepare av 

denna lyp dwla byggas. 
Denna minsvepare, som i storleksordning mera närmar 

sig Arholma än fti 15, bör dock betraktas som en utveek
l i ~o av den mindre minsvepartypen . Då det visade sig 

~ . 
omöjligt att för en rimlig kostnad åstadkomma en mm-
sveparc mindre, förbättrad till den tyska R-båtens presl
r: nd~1, visade det sig möjligt att genom ett förenklat och 
standardiserat byggnadssätt i stället få fram en om icke 
så snabb så dock stor och sjövärdig minsvepare. 



Backeu är h ög och brädgången skyddar gängborden 
och svepdäcket ak lcn't. Kommandobryggan är h ög oeh 
dragfri. Svepu trustningen dimensioneras för såväl nu Le
fin llig som p lanerad svepmaterieL Svepspelet bli t· k r· r(_ 
tig l liksom även dc 2 svepdävertcrna. N avigeringsutrus t
ningen omfattar gyrokompass, trycklogg och ekolod. 

I detta sammanh:mg bör framhållas vikten a\· a tt 
minfartyg och minsvepare hava. en ypperlig navjgator isk 
u i t ·uslnin ~2;. S[lväl minfällning som minsvepning sh' r 
rela tivi. havsbot tnen och lägesangivningen måste diu 
för vara exakt. l\1an måste vela b[Hic uw· man har lll i
ncrat oeh NU" man har svept. Som motsats härtill b m 
framföras den tesen, att mtilleriet och torpedvapnet li t 

nyttjas relativt en rörlig fiende och alltså under sjiiiY n 
~;tridsmomenlct iekc erfordl"ar noggran geografisk bcsti.im 
ning såsom en primär faktor. 

Förutom den här angivna utvecklingen av våra m in
s-vepnre bör även niimnas Or ust och Tjörn som rep resLll
lcra "minsvepare, typ f iskefartyg (msvpf) ". Dessa, som 
färdigsUillls å1·en 1918-~H), hava tillkommit för att utgör<1 
u1 bildningspla t l form för den personal, som avses hem ::m
JJa vura hjälpminsYepar e. Fartygen äro byggda i enl ik 
het med litningarna för moderna, stora viistkustfiskeb:t
tar av dc typer, som i första hand avses tagas i bruk ~·.t
~;om hjälpfartyg. Med hänsyn till att de användas umi>·r 
fredsförhMlanden ha de emelle1·tid erhållit nögot b äilrc 
förläggningsfö rhållanden än vad som är möjligt på hj tilp
f arlygen. l"nder dc tre [n· de nu varit i tjänst har dc s:--<1 
l1:'\.tar visat sig -vara synnerligen användbara för en mängd 
uppgifter utöver själYa minwcpningen . 

Prognoser om j'rwnfidu minkrigj'öring. 

Det senaste världskrigets melodi var radar. Cndcr 
dctla krig hunno bi\da krigförande sidor se delta fanl a"
iiska tekniska hji:ilpmedel icke bara födas utan ä n n 
trampa ur barnskorn a . För västmakternas del kan b nr-

nct nog d essutom sägas ha hmmil ytt e rligare en bil p;\ 
yägen mot fullkomligh e ten, vilket visades därav aU t ) s
]zarna redan und er kri get m ås te infö ra den första mot
iHgärden av betydelse nämligen "Sclmorkeln". Denna 
tendens att med hän syn till risken för radaruppläckt 
pressa ned sjökrigföringen under vattenytan har seder
mera blivit alltme ra skönjbar. I alla auktoritativa ut
talanden om riskerna i det fr~unlida sjökriget kan man 
utläsa fruktan för d e m oderna under uattenwa pue n ---
ubåten och minan - vilka m ed kraf tigt ökad fart respek
tive med m ångfaldigade varialionsmöjligheter förvänlas 
komma atl bestrida h enavälde l till sjöss. Såsom e~.;.C'mpel 
p å dylika ntlalandcn i den mån de beröra minan ha dc 
följ ande utvalts. 

I en föreläsning i januari 1951 (R.U.S.I. ma.i 193) 
tal ad e den brittiske amiralen Hilllon ÖYer ä mnet "Th t: 
Futu re of' Marilime Power" . I inledningen framhåller 
för edragshållaren att vi n u stå på tröskeln till atom_åldern 
och att det är uppenbart att om_ man kunde kristallk lar t 
blicka in i den framtid då dc stora nationerna ha fulla 
förrå d av atombomber och likn3nde m edel för att f ör
störa människosläktet så ~'.kulle man få en h elt fö rändrad 
syn p [t krigföringen. Talare n ville cmellerlid inte försöka 
göra detta utan nöjer sig m ed en överblick över dc när
m aste fem åren, vilket under våra dagars snabba ntveek
ling f å r anses som en ganska 18ng period. I föreläsningen 
ålerkom.m er tala r en sedermera vid flera tillfällen till m.in
krigföringen. Sålunda framhåller han i fråga om hotet 
mot sjöförbindelserna att h eh :'\ lla ndet av herraväldet till 
sjöss är i hög grad beroende av två faktorer i sjökrig
föringen, nämligen dels flygets slarka uh·eckling i fråga 
om fart, aktionsradie och slagki·aft, dels det ukade 
hotet från undervattensvapnen tack vare den kontinuerligt 
1illtagandc effektivileten i ubå l s- och min krigföringen. 
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Detta medför krav på mera komplice:.:ade bombstängsel, 
ubåtsnät och andra fasta försvarsanordningar mot ubå lnt 
samt en organisation för att hålla baserna minfl'ia. 

I fråaa om minhotet framhålles följ ande: "Den m Y t
k et kraftiga utvecklingen av minkonstruktioner under det 
2. världskriget - förankrade minor, magnetiska, akustiska 
och tryckminor, som kunna utläggas från övervattensfm·
tvrr ul; åtar och flygr)lan - är ett hot, som måste beak la ~. ., v, 
Det finns många delar av vår a kustfarvatten, som sanno-
likt komn1a a tt mineras och resultaten av den tyska mi n
offensiven på ostkusten och i Themsemnynningen åro vill 
kända. Det är oavvisligen nödvändigt att vi ha en ge . 
digen minorganisation och ett stort antal minsvepare, son1 
öro klara att börja sin verksamhet redan från börj an <:v 
ett framtida krig. Minsveparna måste dessutom h a en 
förbä tt rad sveputrustning." 

Såsom ett vapen mot fiendens ubåtar framh::llles, utt 
minor i de hamnar, som fienden använder såsom b aser, 
och i de td'mga leder, genom vilka hans far tyg m a:•lc 
passent för att nå den öppna sjön, antingen koimnn a lt 
shinga in honom. eller också åstadkomma förluster om 
han försöker operera fritt. Sådan mineringsverksamhet 
kan utföras med flygplan, ubåtar och snabba minsvepnre . 

Flyget har den fördelen att det kan tränga djupt in 
i fiendens hamnar ~i.ven om dessa äro avlägsna och fl ~-~-~cl 
Lerö res dessnlom icke <~v fiendens fö rsYar på sjöfron lL'IL 
Å nndra sidan är det inte lätt för flygplan · all fälla mi ,wr 
med verklig noggranhet och massinsals erfordras om 1'l'

snltat slwll n ås. 
Ubåtar kunna lägga ul små minfält inom utv alda 

områden, genom vilka fartyg måste passera och ubnln r 
ht• dessutom större möjligheter än andra minfällare ntt 
åstadkommo_ överraskande mineringar ehuru del cl<)ck ii r 
svårt för dem att genomtränga sjöfrontsförsvaret till en 
hamn. övervattensfartyg såsom minutläggare riskera me r 
än flyg och ubåtm· att bliY8 anfalha p å vägen till eller 
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qlt bliva upptäckta inom minfällningsområdet De kunna 
; J11ellerlid utlägga elt avsevärt minfält m ed stor noggran
pet och om operationen är v~il planerad och om camou
flage och mörker utnyttjas kunna även övervattensfart yg 
åstadkomma överraskande minering. 

I en artikel i R.S. U.I. n ovember Hl51 har en Winq 
Gom munder Slatcr utvecklat kustj"lyget:; möjligheter. I 
samband med behandiandet av möjlighete.rna att skydda 
förbindelserna skriver S. följ ande: "Minering av hamn
inlopp och hamnar utgör en typ av operation, för vilken 
ubåtar särskilt väl lämpa sig och med kännedom om Sov
jets förkärlek för minkrigfö1·ing måste vi vara beredda 
på en dylik offensiv i stor skala antingen just före eller 
också omedelbart efter ett krigsutbrott. Det är också möj
ligt, att fientliga ubå tar utnyttja miniatyrstridskrafter för 
att placera atomminor i våra större hamnar. Om detta 
lyckas kunna sådana attacker skada våra sjöförbindelser 
mera effektivt än vad som ernås genom att sänka f a rtyg 
till sj ö5s. 

N u är de t emellertid så att minering med ub inom
~kårs erfordrar absolut korrekt navigc1·ing om minfä lt 
skola kunna rätt lokaliseras oeh operalinnerna genom
föras utan överdriven hasarcl. De tta innebäe att ub tttarna 
måste tillryggalägga del sista stycket av vägen p å peri
skopsdjup för att kunna taga de observationer som behö
vas för lägsLestänining, och när de göra sa utsätta dc sig 
för risken för uppläckt från luften. Därför bör den fö rsta 
motåtgä r den mot min eringsoperaliane r med ubåt vara 
~ ländig flygspaning öve r hotade vattenområden" . Yid för
svarsdebatten i del brittiska överhuset den 11 april 1H61 
höll sjöministern uiscoun! Hall såsom svat· på en frag a 
h·ån en av ledamötenia ett hingre anförande an11ående 
landets marinpolililc. Härvid k;m sjöministern ä;ren in 
På hotet fn'\n Sovjets minvapen och yHr i: d~ ungefär föl
.l:lnde: "Sovjelfloltan är kraftigt utrustad för minering 
~<~Vä l f rtm fartyg som från flygplan, och vi måste vara 
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hercddn på atl i ell framtida krig ruötas av eH i1n,l' 

~:lölTe minf:H·a till sjöss än den som rådde undc ,· d~; 
sista kriget. \'i hava lydliga bevis för att Sovjel planr ra~ 

en omfa Lbmdc minkrigföring, och vi veta att ma n dh
1
• 

disponerar alla dc mintypee, som västmakterna kän de till 

\id slutet av det sista kriget. Praktiskt taget alla ryskn 

övervattensfartyg är utrustade för minfällning. Sovjet hal' 

också väl utvecklade mintyper, som lämpa sig för n lliigg_ 

ning fdm torpedtuberna på alla sorters ubåtar. h<nnb

flygplan kunna också n lnyltjas för detta ändamål. Det 

är mot bakgrunden av dessa hot som flatlans försöks\erk

samhet har bedrivits och som resultaten härav nn t illå lll

pas p~\ fartyg och flyg". 
Slntligen må ett utdrag göras ur chefens för m arinen 

föredrag den 27 februari 1950 "Vad flottan vm", d~i r h l. a. 

en deklaration avgives angående riktlinjerna för den S\ l' ns

ka mineringsverksamheten: "Inför .och vid ett krigsullH·o li 

kommer i den kronologiska ordningen mineringsj'örciuycn 

närmast och samtidigt med den nyss avhandlade övervalz

ningsverksamhcten. Man skiljer på defensiva och offen

siva mineringar. De förra äro ett viktigt led i bå de in

Yasionsförsvaret och skyddet av d e sjöfartsvägar, som i 

krig måste hållas öppna. Dc kunna redan i fredst id en

ligt Kungl. \'!aj :ls best~\mmande, utläggas i svenskt territo

rialvatten, d v s intill 5,5 km till sjöss från svensk kusl. 

Minorna är av mycket stort värde i etl försvarsk ri ·~ tiil 

sjöss s8 länge man kan försvara dem m.ot systen 1alisk 

upprensning. Minan var det yapen som under senaste 

\ äddsk;·ig ~)samkade den engelska flo l lan de flest a fa r

tygsförlusterna; s lör re än de som förorsakades av fl yg

bom ber, torpeder eller artilleri. 

Med offensiva mineringar menas sådana som uU iigf\:1 1 

i fiendens egna farvalten eller sjötrafiks tråle Del·as upp

gift ä r nll [lsladkomma tillfälliga förluster, tillHilli g<1 un
fikstockningar och tviln~cl ctlt binda krafl för mi n~ycp-
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JliJ1g. De kunna av oss utläggas endast i begränsade kv~m

tit eter och helst från flygplan (stormakterna utförde under 

senaste kriget mycket omfattande och fl'amaånosrika mi-
, b . ~ 

J1eringar fr :'In luften) , molortorpedbåta r eller ubåiat· . . \.ven 

jngnre 5.ro i vissa fall liimpliga för de nna verksamhet. 

För huvuddelen av här behandlad sjökrigsverksamhet 

]llåste vi di sponera sjöstridskrafter. Det är av stor be

tydelse att flygstridskr af terna kunna biträda m ed offen

,jva mineringar framför allt för att komma åt farvatt en , 

som icke kunn a nås av v å ra sjös tri dskrafter". 
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Handelsfartygen i krig. 
rl u kapten .l. Rwnenius. 

Från sjöfartens begynnelse ända fram till napoleon. 
krigens slut måste ett handelsfartyg vara berett a ll slå 
tillbaka attacker från välbeväpnade och ofta även välLe. 
~lyckade sjörövarfartyg. Men inte nog med detta. En 
uppbringning av ett handelsfartyg, konfiskering av last 
och fartyg, var en ofta förekounnande företeelse även un. 
der fred. Sverige har t ex åtskilliga gånger varit utsatt 
för sådana övergrepp. 

Från antikens dagar har därför fartyg och fark os ler 
i kommersiellt bruk medfört handvapen och om det va rit 
möjligt även någon form av artilleripjäser. utöver den 
nödvändiga bemanningen medfördes även på de stora far
tygen alltid stridande personal, vilket ofta även var fall et 
på mindre fartyg med värdefull last. Bestyckningen u t
gjordes fram till 1300-talets senare del av kastvapen, som 
till sin enklaste utformning bestod av stenar upphängda 
i rånockarna. Vid denna tid kunde kastvapnen ersättas 
av de så småningom effektivare kanonerna. 

Sedan enligt vår tids begrepp normala förhåll anden 
efter vVienkongressens slut inträtt på haven och sjöröve· 
riet efter denna tidpunkt börjat gå tillbaka, minsk a de~ 

bestyckningen på handelsfartygen undan för undan , för 
att slutligen helt slopas. De fartyg som längst fick be· 
hålla sina pjäser, var de brittiska ostindienfararna , en 
omständighet, som hade sin förklaring i traditionens m akt. 
J .%0 kan betecknas som den tidpunkt, då denna n u till 
barlast vordna rnateriel genomgående hade tagits iland 
från fartygen. Många segelfartyg fortsatte emellertid att 
måla "styckeportar" utanpå sidorna för alt med det ta 
camouflage skrämma eventuella malajiska och kinesisha 
sjörövare på flykten. Sådana levde faktiskt kvar ända 
in på 90-talet. 
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Tiden efter 1850 fram till första världskriget var för 
sjöfarten idyllisk. Ingen bestyckning långt mindre någon 
stridande personal ombord fördyrade transporterna. lYTen 
uppvaknandet år 1914 med hotet från handelskryssare och 
ubåtar blev så mycket häftigare. Nu bl~v det åter aktuellt 
at bestycka handelsfartygen. Liksom förr försågas många 
pandelsfartyg med beväpning och fick som. hjälpkryssare, 
trupptransportfartyg, minsvepare och förpostfartyg träda 
i ren örlogstjänst Det dröjde emellertid avsevärd tid 
innan de i kommersiell fart seglande handelsfartygen be
styckades. Ingen nation var vid krigsutbrottet rustad för 
dylika åtgärder. Den princip, som för bara 75 år sedan 
varit gällande, nämligen att icke släppa ut värdefulla 
handelsfartyg utan kanoner eller annan beväpning var 
bortglörnd. 

Under mellankrigsåren glörndes den emellertid inte 
bort, i varje fall inte av britterna. Inseende att världen 
fortfarande inte var "safe for democracy" fettade man in 
de kanoner, som. 1919 skruvades loss från sina plattfor
mar, och sparade dem för framtida bruk. Denna om
tänksamhet slmlle visa sig mycket klok tjugo år senare. 
lVIånga brittiska handelsfartyg kunde därför så tidigt som 
ni'tgra månader efter fientligheternas inledande i andra 
viiridskriget skickas ut bestyckade. 

Det dröjde emellertid ]änge innan andra än de värdc
full aste fartygen kunde få flackbanepjäser, ännu mindre 
luftvärn. Inte förrän i krigets slutskede hade britterna 
och amerikanarna de flesta av sina egna och sina alli
erades fartyg bestyckade. Tyskarna och italienarna hade 
i allmänhet sina fartyg tidigare och bättre lv-bestyckade 

i.in motståndaren. Men axelmakterna hade en betydligt 

lnindre handelsflotta än de allierade och dessutom föll 

i ett tidigt skede nv kriget ett stort antal kanoner i tys

karu ns händer. De n eutrala fartygen gick i allmönhet 

l! tan bestyckning enligt gällande internationell praxis. 
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Av ovanstående historik framgår, att handelsfartyge11 
under historisk tid varit beväpnade och bevärade ll ton1 
under en relativt kort tid•·ymd. Amerikaner och Lri lic: r 
gjorde sig ingen brådska med att avlägsna dc kanonpla tt 
formar, som fanns på fartygen, då VJ-dagen mark eJ"dde 
det kommande stilles tåndet. För närvarande förses nya 
fartyg med arrangemang för att snabbt kunna bestyekas 
- helt naturligt eftersom båda bnden1a äro i krig i Kure ,1• 

I Norge gjordes förra året en utredning angående b evii p. 
ning av ett sextiotal fartyg på tillsammans 85.000 ton . E n
ligt denna utredning simlie fartygen förutom bestyck ni ng 
i.iven förses med diverse skyddsanordningar och durka r. 
Den Lerbilmade kostnaden uppgick till icke mindre ~i;1 .i O 
- GO miljoner kronor. Denna utredning har föranlet t :n 
diskussion i fackpressen och på grund av de höga kos tna
derna har det ifrågasatts, om inte pengarna skulle k un na 
anv{mdas bättre, om en beväpning av vår handelsfi ol la 
skulle komma ifråga. Härvid ansågs att pengarna sknlle 
användas till eskortfartyg eller liknande och att handcis
fartygen skulle lämnas obestyckade. 

Det skulle vara synd om denna fråga lämnades å sido, 
ly det finns betydligt billigare lösningar än ·den ovan ot il 
nämnda norska. Visserligen är pansarskydd för person n· 
len, durkar m m ·önskvärd men inte nödvändig. Inskr iin
ker man kraven på handelsfartygens bestyckning till 
"kanoner, kulor och krut" och det nödvändiga underlaget, 
blir kostnad·2n en helt a11nan. Innan dessa detaljer vid 'l re 
heröras kanske det kan vara skäl alt undersöka om en 
beväpning överhuvudtaget är nödvändig. 

Krigserfarenheterna visar att handelsfartyg, som hnfl 
en enda kanon ombord ha kunnat avvisa anfall från u pp
dykande ubåtar, vilka med andra medel än med torpede r 
haft för avsikt att sänka fartyget. .~ven i kamp med Yii l
beväpnade hjälpkryssare har bestyckade handelsfartyg 
kunnat bita ifrån sig så pass, att de lämnats ifred. De l 
torde vara överflödigt att orda om vilken hälsosam in·· 
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verkan en eldgivande kanon har på en mindre erfaren 
och tveksam pilot i ett anfallande flygplan. Det behövdes 
jute en träff i planet för att bomb- eller raketeld skall 
falla på ett ofarligt avstånd. Obeväpnade fartyg däremot 
j{apades och skickades hem eller sänktes av tyska hjäip
kryssare under de sista krigen -man är frestad atl säga 
_ på löpande band. Det borde därför vara självklart, 
att h andelsfartygen i krigstider bes tyckades åtminstone 
med en kanon som en viss försäkri:..J.g mot förlust av 
fartyg och last, som många gånger har ett värde på tiotal 
milj oner kronor. Dessutom är det inte mer än .r~i tt , att 
alla besättningar i "fronttjänst" skall ha möjligheter att 
försyara sig. En kanon iir dessutom en stor moralisk till
gång ombord. 

S:l. till kostnadsfrågan. Den norska utredningen för
utsätter troligen utnyttjande av amerikansk materiel, s ont 
är betydligt dyrm·e än svensic Vad skydd kring bryggor 
och bostäder beträffar, bör detta liksom under det gångna 
kriget kunna byggas ut av egna besättningar under far
tygsbefälets ledning. Förvaringsh~rar för beredskapsam
muni tionen är nödvändiga, men den övriga ammunitio
nen kan lämpligen stuvas på mellandäck i närheten av 
en lueka, där den är lätt åtkomlig. I utlandet användes 
under kriget standardiserade plattformar av enkel kon
struktion, som var billiga. Våra egna varv har sedan 
beredskapstiden en stor fond av erfarenheter angå ,~nde 
dylika konstruktioner. Kostnaderna för sådana plattfor-
111n.r med erforderliga förstärkningar blir därför jämfö
relsevis liten. 

Såvitt framgår av den norska utredningen, förutsätter 
denna en bestyckning med endast en lv-kanon P å '"~t 
så stadigt underlag som ett handelsfartvg ä r det fullt titl
räckligt med en kanon utan sådana finesser som gyro-
stabilisering o dyl. Nöjer man sig sedan med en 40 mm 
lv-kanon för små fartyg och två för stora med gränsen 
Inellan grupperna satt till 3000 BRT så torde kostnaden 
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för ett litet fartyg stanna vid 250.000 kr och del d uiJb \a 

:i'ör ett stort fartyg. 

Tyskar och britter hade i allmänhet extra ka nnnhe. 

tjäning ombord. Två skäl tala för, att det yarke n ät· 

lämpligt eller nödvändigt med en sådan lösning. Det 

första är, att kostnaderna för förläggning av denna pe r. 

sona! tillkommer. Det stora flertalet av vårt sjöfolk är 

Wl skillnad mot t ex det brittiska värnpliktsutbildat ; de tta 

gäller i synnerhet befälet. Det torde därför inte v~ti la 

några svårigheter att få ihop en eller t o m två kanon

betjäningar på fartygen. Dessa kan sedan i vissa hamnar 

få instruktion och övning i kanonernas hanterande. D ' n 

knappa tillgången på personal i vårt land gör nog en sil

dan lösning nödvändig. 

A v kostnadshänsyn kan man heller inte räkna •ned 

att alla fartyg skall kunna bestyckas. Det blir därfö r nöd

vändigt att avse kanoner i första hand till de fartyg, som 

trafikera särskilt utsatta områden. D.etta innebär , a lt 

k:=monerna och ammunitionen måste skiftas över fr,)n 

det ena fartyget till det andra. Ett sådant byte kan emc]. 

lertid gå mycket snabbt. Det bör kunna göras pä en 

halvtimma med de goda lastnings- och lossningsanord

ningar, som våra fartyg och hamnar är utrustade me d. 

Det tonnage, som i första hand bör förses med lv

pjäser är kusttonnaget, fartyg m ellan 500 och 3000 BRT, 

e Uer de, som trafikerar våra oftast smala skärgårds- oeh 

insjöleder. Dessa fartyg är mest utsatta för lufthotet och 

å tminstone delvis uncl.andragna ubåtsfaran. De stora fn r

t~·gcn, som troligen inte kan släppas igenom sunelen i sö

der måste komma i andra hand. Eftersant de är huudu a 

iill att trafikera öppna sjön och därmed utsatta för ubn !s

faran, måste dc ändå skyeldas av konvojerande fa rty t-,. 

Till sist någr a ord om kanonernas placering. l\Id 

h~insyn till beredskap, bestrykningsvinklar och överspol

ning bör om endast en kanon föres, denna placeras i ni1 r

I,cten :w bryggnn och så högt, att den om möjligt ];: nn 
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skjuta över bl'ygga och skorsten. Om två kanoner föl'e" 

bör ~n r .Iaceras ~å ov.m1 nämnd plats och en på poopen,: 

Backen ar . . en olampllg placering med hänsyn till övcl'

spolande SJO. oeh d.en omständigheten, att besättningarn a 

på svenska fartyg 1 allmänhet äro förlagda akte rut. 
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N å gr a fakta om radartänd röret. 

Au kaplen J. Beckmun. 

Konstruktionen av radartändröret - "VT (variable 
time) fuse " - "proximity fuse" - zonröret - torde h a 
vnrit en av de bäst bevarade tekniska krigshemligheterna 
under 2. världskriget. Den psykologiska effekten av dess 
goda verkningsgrad, när det väl sattes in i striderna , \ar 
också så stor att man i USA vågat göra det påståendet, a lt 
utvecklingsarbetet på detta tändrör varit av lika krigsa\ 
görande betydelse som framJagande av atombomben. 

Efter hand som hemligheten samt konstruktionsprin
ciperna läckt ut och tändröret blivit s a s allmän egen
dom, har även elen amerikanska censuren släppt. Följ an
de anteckningar är nedskrivna närmast på grundval av 
några fakta om de amerikanska krigskonstruktionern a i 
en även i övrigt mycket läsvärd artikel om 90 mm am
munilion i "Antiaircraft Journal, nov-dec 1951". 

Trindrörets uppgif't och historik. 

\'id bekämpning av luftmål samt vissa sjö- och l an d
m ;'\1 utnyttjns spränggranater. För att erhålla bästa ver
kan mot dessa mål utnyttjas luflbrisad~ d v s grannlen 
bringas att brisera i projektilbanan och på sådant avs t<'1n d 
fd'in målet att tryck- och skrotverkan erhålles däri. Pro
blemet är att få brisaden på rätt plats. 

Den konventionella metoden utnyttjar tidrör, d v s 
efter viss tid i l anan (tempering) ger ett för denna ti d 
inställt urverks- eller pyrotekniskt tändrör impuls lill 
brisad. Yissa väsentliga nackdebn finns dock med denn a 
metod. En viss sid- och höjdspridning kan vid skjutn ing 
icke undvikas på grund av omöjligheten att få identiskt 
smnma förhållanden vid varje skott. Ett tidrör medför 
med nödvändighet spriflning i ytterligare en dimension, 
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tid en, p g a ofullkomligheter i tändrörens tillverkning, 
tidsinstiillning n1 m. Denna ler sig för observatören hu
vudsakligen som en spridning längs banan, som dessut
om geEonl andra sanwerkande omständigheter är avse
\"ärt stöne än övriga spridningar. 

Vid luftmål kan rent teoretiskt visas att träffprocen
ten ungefär tiodubblas om hänsyn tages till spridningen 
i längd. 

Vid landmål kan antalet r iktiga brisadlägen sanno
likt två- a tredubblas under samma förutsättning. 

Vid skjutning mot flygplan står ett flertal andra vä
gar till buds för att få brisad inom. ett visst största avstånd 
från målet och därigenom bli oberoende av längdsprid
ningen. Sålnnda har undersökningar utförts med utgångs
punkt från den termiska, akustiska och elektriska sh·ål
ning, som. utgår från ett sådant mål. Men laboratorle
och andra analytiska undersökningar i USA visade att 
den nedan beskrivna radarprincipen var den väg, som 
snabbast skulle leda till en telmiskt möjlig lösning. Vid 
den tidpunkt man kom underfund härmed arbetades 
emellertid efter andra linjer. 

I det av kriget hårt pressade Storbritannien hade kon
~ t rnktionsarbetet på ett fotoelektriskt tändrör med en hög
k änslig fotocell som det viktigaste avkännande organet 
pågålt sedan länge och även nfdt produktionsstadiet 

l USA följdes en annan väg, nämligen att genom 
ladioimpuls från marken åstadkomma brisad på lämplig 
punkt i projektilbanan. Konstruktionsarbetet på elt tänd
rör, känsligt för en dylik impuls, fortsuites i själva verket 
fr :nngångsrikt och par allellt med arbetet på radartändrö
ret och avbröts först då det senare nått fram till ett fram
gångsrikt slut. 

Själva iden till ett helt automatiskt verkande tändrör 
för impulsgivning till brisad av en spränggranat inom ett 
Vi sst avst~mcl eller en viss zon från ett n1.ål betecknades 
nv faekkunsknpen ursprungligen som vanshmig men upp-
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gives av am erik an ar n a likväl v ara uppkommen i CSA, 
helt oberoende av verksamheten i andr a länder. Vare 
därmed hur som h elst! Konstruktionsarbete t, försöksverlc 
snmhe ten och produktion en av e tt dylikt t ändrör un de r 
~' t ä ndig br uttning m ed och al ltid övervinnande av "n lös
liga" vroblem och svå cighe ter k und e säker t inte ha be
drivi ts i n ågot annat land p å det sätt, som gjordes i L S.-\. 
::\fågra siffror u r en f ascinet·an de b ei·ättelse om start under 
enkla förhållanden m ed primitiva hjälp m edel, en snabb t 
växande laboratorie- och fö rsölc;;organisation, en prod nk
tii:ms8pparat av jä ttefor mat, en okuvlig tro på den sl ut 
liga fra m gången, etl inti mt samarbete mellan militä rer, 
vetenskapsmän och tekniker må bevisa sanningen härtl\'. 

Verksamheten startade 19-±0 efter de slulledningar, 
man kommit till v id ov:>.nnämnda teoretiska undersiiJ.:: 
ni ngar. En radiostation, sändare och mottagare, som 
kunde t:'Un accelerationen i ett eldrör, c:a 20.000 g, och 
ej ::.;törrc än 3Xl cm var målet. Våren 19-±2 var man på 
god väg. 20 '/r av 182 granater avskjutna mot ett fa~t 
flygmål gav önskad brisad (bild l). I juli 19-L2 var man 
nppe i 70 '/c funktionssäkerheL 

I ~·ngusti HJ-12 ägde den första stridsmässiga prov
:,;kjutningen rum från kryssaren Cleveland mot radios l:, r 
da anfc1llnnde målflygplan. Resultatet var sådant att !Jc
:s~ittningarna ej fick landpermission efteråt. De v,isstc fi> r 
mycket' Jannari Hl-13 sköts det första i en lång rad ''" 
;; apanska flygplan ner från kryssaren Helena, men t Y 

fick ländröret endast anvåndas över Slilla oceanen . 
Sonunaren Hl13 började leveranser även till den br it

liskn flot tan med prioritet före USA :s egen arme·. Som
nHH'cn 1 \H-! levererades radartändrör för särskild använd
ning nwt den ty~;;ka Y-l-roboten. I samband llled \'OH 

Rundstedts Ardenneroffensiv julen 19-±-t frigavs tändröret 
övcn för användning mot landmåL 

Snmtidigt med denna utveckling inom artmeriet h ade 
nnpnssning r~v tänd röret gjorts för rr~keter, robotar , tot·-

Bild l. Flygplan för skjutprov upphängt pä skjutfält 
i New Mexico. 
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peder, Lomber m fl oeh produktionssiffrorna så sm~1ning
om antagit astronomiska mått. HO milj radiorör, 30 milj 
hrrbattcrier, lO milj tändrör för enbart hanbilser! 25 % 
av USA :s elektriska industri var till slut engagerad i till
verkningen. 

Tän drörets funktion. 

Denna grundar sig på två allmänt kända oeh utnytt
jade principer för vågrörelser nämligen 

en v!'lg, smn träffnr ett föremål reflekleras (jämför 
t ex ljudeko) och 

är detta föremål under rörelse i förhftllande till den 
infallande våge1'1s utstrålningspunkt, kommer den reflel{
terande vågen att ändras till sin frekvens (Dopplerprin
t ipen; jämför t ex tonförändringen hos en tågvissla, j u st 
då denna passerar observatören). 

Radiotekniskt och teoretiskt kan dessa förhållanden 
litnyttjas sålunda. 
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En svängningsalst1·are utsänder en våg av viss f 1·e. 

kvens. Denna reflekteras av målel, som har en viss re la. 

liv rörelse i förhållande till svängningsalstraren. Den 
8 lerkommande vågens frekvensskillnad ger en viss ~;k il]_ 

11ad i impedansen hos ett ohmskt och induktivt molsla ud 

(j ämför: Z = V R" + u."L2
). Denna impedansändri nn 

kan nmändas till ändring i strömstyrkan (jämför : i "--: 
e /Z), om spänningen hålles konslanl. Denna sign al k an 

i sia tur förstärkas och därigenom bli användbar a tt li t

lösa en elektrisk strömbrytare, som sluter strömmen !.!;e

nom en elektrisk Hindare för projektilens spränglad dn ing. 
Konstruktivt löstes proble1net efter hand på följ ande 

~:ält (bild2och3). 
Antennen (a) erfordras för utsändning och m ottag

ning av radiovågorna. Som s{Hl<:in lj~instgör hela r öret, 

i vissa fall h ela projektilen. Ofta är spetsen helt eller del

vis inpackad i plast (b). 

För si\nclning, nwtlagning och blandning av frebcn

serns. används en iriod-oPcillalor (c). 
För förstärkning av strömstyrkan används tv å ]1(' 11· 

foder (d). 

Den förstärktn signalen skall nu påverka e!1 sl ri m

brytare i tändströmkretsen. Såsom sådnn utnyltjns en 

fyratron (e), ett radiorör, som har förmågan att m yc ket 

~,nabbt bli slrömledande, d[l ett Yiss l, exakt vä{·de på 1-{nl

Jerspänningen uppnås. Nyssnämnd signal ger just d e lta 

vä rde. 
Dä1·med slutes ländslrömkrelsen genom en elek t;·i.;k 

tiindare (f) den första länken i sprängbddningens initi

eringskedja , och en konclenwior (g) får urladda sig ge

nmn denna. 

För silndaren - mottagarens drift och uppladdning 

av k·md~ns a torn u lnyttjo.s en stramkälla (h). Denn a u t

gj ordes till ntl börja med av ett torrbatteri med dim en

sioner c :::1 2.5 X5 cm. Lagringssvfu·igheter m m lvinggr\c 

(lock i s tället fram ett elektriskt element, bestående aV 
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Bild 3. Det inre av ett arti!leritändrör. 
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, [t antal batteriplatlor (i), en glasampull (k) för elcklro

;vten och en behållare för denna (l) . Vid elen krafliga 

;cceleralionen i eldrö1·ct krossas ampullen mot hå ll aren, 

rotationen tvingar ut elektrolyten till platLoma och e le
mentet ger efler 0,1 s erforderlig spänning. 

Härigenom skapas en vi~ s fördröjning vid rörels f unk

tion, som utnyttjas för loppsäkring, men andra säkringar 

krävs också. De militära myndigheterna krävde säkerhet 

för kanonbetjäningarna i första hand och salte ekono

misk a hänsyn och lidsL1klorn i den andra. Elt helt sy·

stem av varandra oberoende säkringar utbyggdes därför; 

man skapade det "säkl·aste ländröret i världen" m ed e11 

möjlig m ynnigskrevad p{t en miljon l ~indrör, vilken doek 
hittills icke knn ledas i bevis ha inträffat. 

I-fela rörets funktion ger i och fö r sig en vi~s säkerheL 

I Uindströmskretsen finns inlag l el t /ördrö,inin qsnwl

~fånd (m), varigenom kondcnsntorn icke n år full spän

ning förrlin efter dcb r av m'\gon sekund, vilket in nebi1t· 
ytterl igare en loppsäkring. 

Parallellt med el- tändaren ligger en kuicksilucrström

brylare (o), som med en kviclu.ilverpclare k ortsluter den

na. Rottltionen lvingar pelareu över i ell annat rum, vari -

genom kortslutningen upphöt·. Pelarens vandring fördröj~; 

dock av ett poröst medium, V['rigenom en viss transport
och bansäkring e1·hlHi cs. 

En mekanisk säknny ~p) finns också, i det aH de

tonati onen p ft sin väg frfm spr~ingkapseln till detonatorn 

(r) lll ~t s te passera ell asbroll i in iti eringskedja n, som en. 

dast kan överbryggas genom en rörlig mekanisk deL vi l

ken flyHas till riill plats av rolalionen; detla innebär en 
dubhlernnde tn:nsport··, lopp- och bansäkring. 

I luftvärnsgran~<ter krävs sji.iluförsWrinr; i dc fall , dör 
!11ålet icke ors::~kar bri :-wd. En sådan finns inlagd i t~'ind
l'Öret i form av en mclallfjåder, tillika s trömbrytare i en 

särskild s trömkrets innehi'tllande avhrninaskondensatom ' . .._ ~ 

Och el-länclnren. Fjädern påverkas uv ro tationen, så aH 
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när denna nedgåtl till ett bestämt värde i hortre delen 
av projektilbanan, st römkrelscn slutes och initiering ~t\' 
sprängkapseln jämte brisad inträffar. 

Som tidigare sagts uppstod problem vid konstruktions. 
och kontrollarbetet p?t tändröret i en till synes oändlig rad. 
Några kan här vara värda alt nämnas. 

Hadiorör, kondensatorer, n1.olstånd, torrbatterier m n1 

måsle tillverkas i massfabl'ikation och med tidigare oki.tn 
da dimensioner och toleranser. Hundraprocentig kon troll 
a v del n l j e rna var nödvändig och genomfördes. Kassa lions
:-::iffrorna var ibland katastrofala, så kasserades lill atl 
börja med 80 )1,; av kvicksilverst1·ömbrytarna. 

Efter h and som fullv~irdiga detaljer erhölls, k unde 
prov med och kontroll av dc färdiga tändrören u Lf iii'as. 
~\']n n lys~made p ii rorens sändning, man provade accelera
ti ons- och rotationspåkänningarna genom skjutning lod
rätt och uppletade sa m t luboratorieundersökte varje hin d
rör. l'\är funklicmsprocent:en uppgie:k till 50, log nw tt 
ri~.k;:;n nv alt starta fabrikation av färdiga rör. 

l\'Ien därefter kunde i alla fall leveranspartier f ram
tråda, där kassationsprocenten v~L· 7;), som efter inlensisl 
fi)rnynt detektivarbete plötsligt kunde bringas ner till ett 
bi1llre värde. Som regel gjordes leveransproven i fnr tn 
[~v skjutning mot flygplan eller vattenyta, och änn u p{l 

böjdpunkten av tillverkningen måste partier sEtppas ul 

med endast 70 procents funktionsduglighet. 
Det intressantaste och allva rligaste problemet va r l ik

visst all få tändröret att sländigl tändo p:i lämpligt a •!slii iiJ 
jl'ån mdlel. En felshllld kons truktion ger nalurl i<~lv i '> 
ingen -verkan alls i detta, och tändröret ger då si.itn rE' 
cffekl än det äldre tidrörel , där i -v::1rje fall nt'\gon k rtv:1d 

k::1n förutsältas ligga räll. 
Ing<1cnrle undersökning och kartläggning av skrotens 

fördelning inom den enskilda granatens verknin_<.;som rii (]C, 

en fram[llriktad kon, är utgångspunkten. 
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Impedansvariationen bestäms sedan av målets reflek. 
tionsförmåga, avståndet till mål et och antennens strål
ningsegenskaper. Dessa senare kan fixeras inom ett strål
ningsmönster, excmpelvi:s enligt bild l, som uLYisar oenom
t>kärningen av en 8-fm·mad rotationskropp kring ~rojek-
'1 • I' t · ~ t1 ens axel. \.On uren utvisar hur pass bra tändröret aY·· 

I{än~1er mål i olika rikiningar, således här huvudsakligen 
åt sidorna , och att det följaktligen inte ger detonation -för 
en rätt på målet riktad granat, förrän den når fram nära 
de tta. 

Man kan visa, att Dopplerfrekvensen snabbt faller 
när rörel närmar sig och tvärtom när det passerat målel: 
Härigenom får impedansen och strömslyrkan motsyarandc 
amplilndvarialion (bild 5) och dessa bägge sammanställs 
o_eh utnyttjas för att uiforma förstärkaren på lämpligaste 
sat t. .. ?c~om a~t kombinera förstärkar- och strålningska
raktanstik slutligen kan man bygga upp ett effektivt striil
ningsmönster, som ger yta till zonen för avsedda brisader 
(bild 4). 

M~~tJ~~-ngar mot modeller i laboratorium utgjorde grun
den harfor. Slullig konstruktion utprovades mot olika 
flygplan och mållerräng på skjutfält. Verkligheten kunde 
seel an konfirmera att undersökningarna gjo;ts riktigt. 

Tändrörets ulnytljande uneler 2. världskriget. 
Vad var då verkligheten? Även här möttes tekni

kerna av svårigheter. De militära cheferna utnyttjade 
mt: gärna ett nytt och enligt deras uppfattning oprÖval 
~,tndsmedel. Man erkänner att dessa svårigheter i huvud 
sak uppstod p g a bristande information: som i sin tur 
kunde hänföras till den stränga sekre tessen. Man förstår 
nog också f::11 ·Lygschefcrnas tvekan att under hårda fh-u-
anfall 1 .. 1,1· l 1.. -~ 
, · c • p10 s 1g amna gamla crf::wenheter och stridsme-
~oder oåt _sitt öde och med ansvar för fartyg och personal 
over n <l till 11'.'1 0(']1 ·.. l o l l\I v:· ,_,, ·' < o • O[H o va( c sa( ana. l en stänunningell 
ande snabbt pa s1g efter framg~mgsrika strider mellan 

fartyg oeh Kn.mikaze-flygplan i Stilla havet. 
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Bild 4. Medel s t kre t s ar i t ä nd
röret s för s t ä r karanord
ning modifieras strå l
nings mij ns tre t . 

Så t ex anfö lls lvå jagar e ulanför Okinawa under lva 
1inunar av ett 50-lal japanska plan, vi lka samtliga fii r

stördes ehuru inte alla före sina självnwrdsanfall. .\ v 

dessa hejdades eller nedskö ls åtminstone hälflen av 12,/ 
em granaler med zonrör, som kunde an yändas på avs tnnd 

mellan 500- 12.000 m. Och endast något enstaka p lan, 
wm tagits under eld därmed undkom oskadat 

Några direkta träffverkanssiffror kan icke erhållas a,· 
Hitt insedd a sekr e tessl;:äl , men det uppges att analytiska 
beräkningar verifierades i praktiken. Tändrörets plats 

bland m oderna sjöstridsmedel var definitivt och överYiil 

<ligande siikrad. 
1\Ien över land hindrade fortfar ande sekretessen dc~s 

användning ända fram tills Hitlers hemliga vapen Y-1 
började sina anfall mot England. Försvaret mot d cssn 

organiserades eflcr band m ed luftvärnsartilleri SO 'll t Jl 

~ 
/ 1rl 

/ l 
e/ l 

~~ l 
_,...... l ..., = o 

.;;;r< l 
/ l 

/ l 
granat \,-, / -r--, ___s trömstyrka 

~ :// ..... -... ., / 1 '~ 
~,.. .... ,' · ! ' 

l \ .. _ _. , ' , ~" v.---+ 
:._ _j ', __ / p PROjEK1iLHASTiGH E1 

Bild 5. När grana te n närmar s i g målet 
varierar impedans och s trömstyr ka. 

j=~ 

l· ~R10 
<- w

10 l! 
w"f ·2,/r 

f : 2. ""/). 
V " V .SiN 6 p 

l_j = s tröms t yr ka 

e ~ spänning 

Z= impedans 

R=ohmskt motstånd 

w ·l~nduktivt motstAnd 

f =Dopplerfrekvens 

A.=våglängd 

Vp~projektilhast ighet 

v =projektilhasti~het 
rela tivt målet 

Yäsen tli g del , och en enträge n Yä djan gjordes till USA om 
att f å besh1 lla och utnylljn zonröret i denna uppgift 

I PJutet av 1DJ3 guy tmdcr rkitt clsetjäns lcn si!t försL1 
larm och den 1~!. .ill!l i !Dl-!, ~lrax c.i'tcr dc fö rsta \' -1-an. 
fallen mot London, kunde röre t tagas i bruk. Juli- au
gusti Hl 1-J dispon e rades 500 Juflv~irnskan0ncr vid kmwl
kusten , och man lwnde Yis ~l att rndartäDdrör et gav en 
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effektivitetsökning om 5 :l i förhållande till tidröret. An, 
l al et förstöl"Cla i förh ,111 anden till be~kj u t n a mål steg i 
trdd nwd organisntion:::ns, psrsonalens och materielen s oL 
fcktivitd under dc fyra sista veck om a sålunda: 

1 :a veckan 2-! '/r 
2:n :> -!6 7~ 

3:e ,, G~ 

' 'X 
i:e :> 7\.l 7r 

Den sista d agen upptäcktes 10-1 mål , men endas t fy r,1 

ni1ddc L ondon; segcru var vuimen. 
!'\äst.CJ. anfallsmål för Y-l-roboten var Antv.'crpen. d~ 

allierade nrmeernas största och vikti.<.{aste underhållsha:-; , 
F dm s1ntct av oktobe1· lill milten av december disp on e1wlc 
försvaret endast tidrör, men var likväl s:'l effektivt att ~ O 

:;, av mfden förstördef;. Då friS<8VS zonröret även för dem~ n 

uppgift och mot slutet av striden nedsköts mer än 'JO ~~ 

av målen, lrols ott batterierna i måncza fall icke optisk t 
bmnat Ynre sig mät:1 in eller eldreglera mot dem. E n 
uy seger var vunnen av zonröret och tekniker na bakom 
detsi1mmn. 

De t tredje och stÖl'Sta användningsområdet fö1· riirct 
:"1terstod . Man hade sedan länge med försök prova t r>ch 
d~ircfter berett truppen för zonrörets användning w o l 

1andmå1. I'.Ien strax fö i'c jui 191-! ::usågs sekreteo~d.;, •· ~n· c n 

knnna lättas härför, och cln frä1nst med anlednim; av dd 
tillfölli~2 nödläge de nllieracle a~'llH~ec-r1a kommit i p ~-~ :1 

A rde;1ne wffensiven. 
Miljoner rör spreds ut till fronterna och snart st röm

made r2pporter motsatta Yägen om artillerieldens förlJ~ il> 

r :1dc vcrl:an . Tidrören h~1de embst givit ett fåtal rät t b~: 
lil§.i!1D. Iuftbrisader. men nu gavs plötsligt sp~in·ar a\' s~1-
dann , vad{ert uppradade 118. ung 15 m höjd över mnrkcn 
De t v ~~r ~ ,'1 21rt a lt Et s!.;yc!d m.ot delta skrotregn från ovm1 

' ... 'J 

(bild (1) , och eldsp ätTanw kunde läggas p å önska d hn.' '' 
ober oende av mörker, r egn och dimma. Dessutom ti ll -

:n t 

Bild 6. Brisad av spränggranat med zonrör. 

kom överraskningsmomentet; tidigare biev fienden ofta 
varnad under inskjutningslagen. E lden var mycket verk
sam mot person al och man talade om bortsopade batal
joner . Men mest verksami blev zonröret, då artilleriel!l 
:n'gavs i störande syfte mot broar uc.h andra trafikpunkier. 
Samtidigt som fienden effektivt hindrades att utnyttja 
dem, Eimnades de i sildant skick att de allierade kunde 
omedelbart utnyttja dem, en ovänledig hjälp föl' m o to
risenJ.de armcer under framryckning. 

Vad här sagts torde klart påvisa, vilka fördelar, som 
ett ersältande av tidrör och naturligtvis ä ven rör :fö r 
studskrevad kunna bjuda på. 

Men några n<1ckdelar finns också och nya problem 
kan uppstå i samhand med att zonröret tages i bruk. 

Problem och begränsningar vid zonrörels utnuttjande. 

Antalet kombinationer tändrö1· - granater kommer 
Illed nödvä ndighet att öka, i varj e fall under en övergångs-
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Zonrören tillverkas för användning och förvaring in, 
om temperaturgränserna -- 18 ° --+ 50 ° C, men k an t ill, 
Hilligt utsättas för även andra temperaturer ntan sl öJ ·n ina 

"' i funktionen. Om dc emellertid är ansatta i en v::n·n1 
p jäs längre än 30 s föreligger risk för blindgångare elle r 
hankrevad. Förpackningar bör icke brylas förrän i f.Hln. 

band med skjutning. Skulle så vara fallet bör rlirPn fö i'
hrukas inom en till sex månader. Ett allvarligare pr0 _ 

blem är, att åldriga rör kan visa lägre funktionspr •t·cnt 
än färska . 

Detta kan även bliva fallet vid skjutning med ·· n
hctspall'on i en avsevärt sliten pjäs. Siffran 1200 sko l' 
nämnes här som gräns för 90 mm kalibern. Anlerlnim;e11 
uppgives vara, att i en ny dylik kanon reffelursprungcl 
flyttats framåt , varigenom projektilen vid avfyrninge n, 
strax efter det dess rörelse fl·amåt börjat, kanuner at t u t-
sättas för en kraftig reta~·dation, vilken mekaniskt p å
verkar tänrlröret i ogynnsam riktning. Detta synes doc], 
lös t vid de senaste amerikanska konstruktionerna. 

Eldens ledning och re,~~lering slutligen uppvisar ocksil 
nya problem, därigenom att verkan eller ob-serverb ara 

krevader från zonrörsfösedda spränggranter endast er
hålles, då granaterna passerar tillräckligt nära målet. 

För tidrörsammunition avsedda luftvärnscentraler gav 
som regel eiement till ett storl antal pjäser fö1• samtidig 
eldgivning på stora ::tvstånd. Med zonrör erhölls härige
nom krevad mot vnttenytan i projektilbanans nedgåen de 
gren eller (och) mycket stor verkan nwt ett enda mill. 
men ingen verkan alls Yicl flertalet av de andra, som 
regel obeskjutna, flygplanen i anfallsvågen . Man tvinga
des d~'t övergå till decentraJiserad eldgivning med för enk

bele luftvärnssilden på varje p.iäs eller torn, vnrigeno n1 

ett större antal mål kunde engageras samtidigt och zon
l ö ren bättre komma till sin rätt. Nedskjutningsprocenten 
ökade! 

E ldens reglering kräver observerbara krevader. För 
korrigering av eldens läge försågs projektilern a ~ned spitr-
1·ns, som n1.edgav dels någon möjlighet till optisk ohser.
~atiPn, dels uppmätning av avvikningen medelst st:~·co-
f ·tooi"tferino· av mål och l)rojcktilbanan vid skjuttwe ns o -, (. L' ' 

]lit e slutlicren framlm•s en särskild appara t för jämfö-s. . .. b ...__., 

·else av det yerklioa mållä~et och vid pjäsen beräknade l - < - t:> ~ 

och inställda element för detta. Härigenom erhölls kon-
troll på siktet innan skjutningen ens påbörjats. 

Noggrann förberedelse av elden förbättr ar naturligt. 
vis också möjligheterna att få verkan och blir med det 
nva tändröret av om möjligt större betydelse än för n8r
v~rande, till alt börja med kanske den enda framkomliga 
vii gen. Dagslägesskjutning, d v s skjutprov för kontroll 
~w~lämpliga- ammLmilions- och atmosfärkorrektioner måste 
utföras , varvid ånyo behovet av observerbara krevadt"r 
anmäler sig. Två vägar synes framkomliga. Antingen 
utnyttjas granater med tidrör och exakt samm~ ball~s:i~ka 
Egenskaper son1 granalerna med zonrör, varvid ernal~_n ~J 
avvikningar direkt utuyttj as för korrektionernas berak
nin -:; . Eller också utskj utes med målgranater m e tall
blri;1llor, som får tjäna till mål för s8väl inmätning med 
l'R rlar som utlösning av zmu-örets impuls och beslämning 
av krevadens avvikningaL 

Ett nytt gemensamt a rbetsfält öppnar sig för artill e -
-risterna inom marinens bägge vapenslag. 
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Meddelanden fr ån utländska . 
mariner. 

Mdcklande från .Marinens prc5sdetalj. (Maj 1952). 

Korea. 

Sjömaldem. betydel:;e 1 Korealuiget. 

Koren har sedan urminnes tider varit orsak till strider m ellan 

Kina och Japan. Likwm den italienska halvön intar en dominer<:~ nde 

s tällning i Medelhavet, skjuter Korea ut mellan Gula havet oeh 

.Tapa.nsl;:a sjön. Korea är också det naturligaste utgångsområdd för 

ett angrepp mot Japan. Den, som är herre över Japan och Kurea 

har kontrollen över Koreasundet, där den primära sjövägen går f ·a n~ 
till den asiatislm delen av Sovjetunionen. 

Det l{inesisk-japanska l'riget 1894- 95 och det rysk- japansk2• 

kriget 1904- 05 är av största intresse för studiet av kriget i laP 

Båda fic!' en utomordentlig betydelse för det moderna krigets sj~ -· 
militära pmblem cch för l<tveocklingen av sjökrigsrnatericlcn. Knap

past nagonsin tidigare hade sam- och växelverkan mellan arme och 

:i!cJtta framträtt ll:larare. Flottan förde armen till Korea och 1\Iancl

sjurict och skyddade dess underhållstransporter. Armen h jä 
1
)t<' 

flottan att erövra Ji10LSlåndarcns operationsbaser i Gula havet. Ar 

1905 gjoi' de flottan definitivt slut p å kriget. Av särskilt intl·, ·;;;.' 

t~r användning.cn av sjöminor· i lrrigct 1904- 05, där ryssarna vi~ rk 

s ig Gem dui,U g t minf·.)lk. I detta krig k.om minor för första gar cu 

till bruk 0f fcnsivt . Det visade sig här nödvändigt att förstärka r

t ygens bottenkonstruktion och mnn fi ck sp:ccialbyggda minutläg' ctrc 
och n1in;;veparc. 

Intressantast är emellertid den bild av sjömakt mot landm1kt 
nom ln·; get 190,1~05 ger. .J3.panerns.s sjövägar hade större kapac tct 
i\n elen ;:y ska järnvägen genom Sibirien. Härigenom blev sjömaLtl'n 

avgörande. I dag kan flyget ödelägga både banvallar, broai' •Jcll 
rul!anc e materiel på land. På havet kan bara den "rullande" m. te
tcrielen förstöras. 

Förståelse för sjömaktens betydelse ökade avsevärt genom. r~ sl'
japansl;:n. ln·igct nch krigsfartygsbyggena fick en ny start över ]1r>I:J. 

världen. För japanerna bildar de två nyssnämnda krigen dessutan 

[,Tunden för den våldsamma japanska kraftutvecklingen före oc l1 

t'nder andra världskriget. Huvudorsaken till att det denna giin?," 

t: lutade med n ederlag var, att Japan fick världens två starl{aste fjÖ · 

:'laktcr mot sig. Sjövägarna, som band det nya oceanriket samPlan 

pJeV avskurna och delarna i i1n p el"iet fi:\il bitvis från varandra. . Den 

,w.nerade allierade invasionen :::.v det Japanska moderlandet v1sadc 
:;o. cnödig, sedan den japanska s jömal,ten upphört att existera. 
"-t> 

I dag prövar världens starkar.te maleter ater sina nyaste vapen 

p'l. den avsides liggande och skenbart obetydliga krigssk ådeplatsen i 

Fjå rran östern. 
Denna artikel avsc1· att belysa sjömaktens betydelse i en del 

Jn·itisl:a faser av koreakriget. 

De inledande operationerna till sjöss. 

Förutsättningen för FN:s aktien med landscridskrafter i Korea 

var densamma som för japanerna i de tidigare nämnda krigen vid 

sel,elskiftet - her raväldet till sjöss. Detta innehade den amerikanska 

flottan i tillräcklig grad för- att föra fram trupper allt ifrån dagen 

för krigsutbrottet der. 25 juni 1950. Det ä r emellertid intressant att 

lägga mäcke till, att nordkoreanel"na i första. skedet av kriget oclcsii. 

förd e sina trupper över sjön. Aven sedan FN-truppernas blockad 
insats, var läget ofta så gynnsamL för bloclmdbry'Lare, att Nord

Korea i icke ringa omfattning lyckats. genomföra värdefulla undcr

t:ållstr:>.nsportcr sjöledes. 
Den sjöstyrka, som amerikanarna hade ldar för ögonblicklig il> 

sats i lwreansl'a farvatten, var Japaneskadern under befäl av kon

teram.:r::>.l Higgins. Eskadern omfattade en luftvärnRkryssarc och 

fyr::~ jagar e - en icke särskilt imponerande styr ka. Det visade s ig 

doch möjiigt att m ed kort varsel sända 7 :p flotian uneler viceam iral 

Strubb!c t i!1 l'rig szkå dcplat:=scn . D enna flotta omfattade vid krigsu~: 

brottct: 

hanga>:f<1rtyget VALLEY FORGE på 30.000 ton m ed över 80 

flygplan w .rav 30 r eajaktplan (Pather F9F); 

t unga l;:ryssarcn ROCHESTER på 13.700 ton med 8-- 20,3 cm 

kanoner samt 

6 stora jagare, 2 eskortjagare, 3 stora ubåtar och 3 större hjäl;J. 
fartyg. 

DeEna styrka fick den dubbla uppgiften att ta del i operaticJ 

nerna mot: Nord-Korta och J::indra de ldnesiska lwmmunisterna fril ~t 

at t erövra elen strategiskt viktiga ön Formosa. 
För att avlasta 7 :c flottan sammandrogs därför i Stilla Havet 

en ny styrJ,a, "Task Force Yol".:e" uneler amiral Raelford. Denna 

omfattade : 

h:mgarfartygct PHI LIPFINE SEA 30.000 ton; 
tunga kryssarna TOLEDO (CA 133) och HELENA (CA 75) samt 

6 stora jagare. 
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U nder den 3 och 4 juli anlände det amerikansim hangarfal'Lyget 
VALLEY FORGE cell det brittiska TRIUMPH till de koreanska fat-
vattnen. Med F9F Panther jetfly, F4U Corsair fighters, AD Sky_ 
raider attack bombers, Seafires (den sjömilitära upplagan a v S[lit 
fire) och Firefly bombers riktade dessa fartyg effektiva slag 1n0 t 

vitala m ä l i Nord-Korea. Dc:n snabba insatsen av marinflyget . 80 211 

blev möj ligt genom hangarfartygens höga beredskap och stora l'i:ir
lighet, var av helt avgörande betydelse för det sydkoreanska fo r
svaret i detta skede av lmmpen . Det övriga flyget måste j u operera 
fr?.n baset· i Japan och på Okinawa. 

Kort eft er det att Storbritanniu: förklarat sig enig m ed FJ'\ :s 
alnion i Korea, bild2.des ävenledes en brittisk "Task Force" och a 1-_ 

sänrles Lll ko>·eanska farvatten. Den brittisl{e kolLcar:lii:a!cn An
drevrs förde unäer sitt befäl: 

flotthc:ngarfartyget TRlU:MPH på 14.000 ton med över 40 jakt-
flygplan -- SE.afires och F ireflies; 

3 kryssare; 
7 f lottjagare och 8 fregatter samt 
lätta flotthangm·fartyget UNICORN såsom moderfartyg. 
Två lätta flotthangarfartyg blev senare insatta för transpo:'t av 

flygplan och truppcT till Fji-i.rran östern från Storbritanien oc11 "\Icl
lrrsta östern. 

Vida re Eatte Norge in ett speci2.lfartyg för tra:1sport av tanl's 
och tungt artilleri. Kanacl.J, sände tre jagar e. Australien beorclril.cic 
en jagar2 och en fregatt till FN -flottalJ. Frankrike sände en lmnon
båt. enedan Nederländerna och Nya Zeeland beordrade en jagare nch 
t'JI.i f<eg:lttcr. I slutet av juli slöt .sig ännu en australisl;: jagare 
till FN :s f!ottstyrlm. 

:3:1som tidigare nämEts vi~ade det sig mycket snart nödvändigt 
c.tt avlasta 7:e flottan, sit att denna i hög grad kunde lwneentrera 
sig på den särskilt viktiga uppgiften att försvara Form.osa. sjö

maletens inflyt2.nde på den östasia,tiska krigskådcplat:o-en belyses även 
av denna frilga.. B etydelsen av att hindra l;:ommunistisk invasiDll 
på Formosa har m- presic.eLt Truman beteclumts som "a matter of 
elEment ery seeurity". Uttalandet gjordes u r.gefär samtidigt m ed d t 
nwddelande cm att k cmmmtisterna från sina ställningar i Amoy hade 
riktat ett kraftigt bcmbardemang mot Quemooyn, som hölls av na
tionali~ctema . Sommaren 1950 hade M<oO Tse-tung 700.000 man vid 
h2.mnarna längs Fcrmosasundct. Transportmateriel omfattande tu
seEtals djonker hade sammilndro gits hit. Dessa förberedelser ~J Öl' 

ses i samband med Sovjets samticliga ansträngningar att föra över 
tonn::~ge och dockcr m m till östasien. större samlingar av tridare 
ocb ett sto::t 2.ntal b:8,n&pcrtf2.rtyg iaJcttogs från olika platser I8ngs 
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vägen mellan Yladivostock och nybyggda sovjetryska hamnar i Fjär
r::.n östern. Mao Tse-tungs uppmarsch vid Koreas nordgräns ut
,.jorde också e tt viktigt moment i den strategiska bilden. En sam
;idig framstöt över Formosasundet och Japanska havet med ett 
vimmel av småfartyg skyddade av jaktflyg skulle inte bli lätt att 
avvärja och liksom Korea bildar det naturligaste utgångsområdet för 
ett angrepp mot Japan går vägen till Filippinerna över Formosa. En 
j{ommuni~>tisk erövring av denna ö skulle därför hota FN:s ställning 
i hela det västliga Stillahavsområdet. 

Ehuru FN:s herravälde: till sjöss var säkrat, utvecklade Nord
lwreanerna en ganska intensiv verksamhet med sitt minvapen. Flera 
FN-fartyg blev härigenom skadade och någon sänkt genom minträffar. 

Operationerna till lands. 

Inför det överraskande kommunistiska_ angreppet visade sig det 
sydkoreanska försvaret inte motsvara förväntningarna. Nordarmen 
ryckte därför raskt fram och redan första dagen togs flygplats en 
Kimpo medan huvudstaden Söul föll den 28 juni. 

Under tiden reagerade FN förvånansvärt snabbt. Omedelbart 
efter överfanet fick general Mae Artur Trumans fullmakt att ge 
Sydkorea militärt stöd. Samtidigt begärde säkerhetsrådet, att FN
staterna skulle bringa hjälp för att stoppa angriparnai. De första 
amerikanska trupperna kom till Korea den 2 juli. Nordkoreanerna 
lyckades emellertid tack vare skicklig ledning inom loppet av sex 
veckor pressa FN-armeerna samman i Pusan-brohuvudet, som. ut
gjorde FN-styrkornas huvudbas i Korea. Området var enelast om
kring 10 mil i kvadrat. För krigets vidare fortsättning var det av
görande att hålla detta brohuvud, där 5 amerikanska divisioner och 
omkring 50.000 man sydkoreaner utkämpade hårda strider mot 10 
nordkoreanska divisioner, som våldsamt pressade på. 

Landstigningen i Inchonområdet. 

Det såg länge ut, som om den enda möjligheten sjöherraväldet 
hade att bjuda var ett nytt Dunkerque. På landsidan var FN
styrkorna inneslutna på P usanbrohuvudet . I själva verket var det 
dock kommunistarmen som var omringad av sjövägar, vilket nu 
itterstod att dr;:J. nytta av. 

Iden till Inchon-invasionen - MaeArtburs "first calcultated risk" 
- var g en eralens egen och beslutet om att utföra den fattades i 
slutet av augusti i Tokio av honom själv i s amråd med dc två. "chiefs 
Of staff" chefen för armen, general Collin och chefen för marinen, 
arniral Sherman. Det var en del diskussion om valet av lämpligt 
landstigningsområde, varvid marinen föres log Kunsan längre söderut. 

'f'idskrift i Siö1>äsendet. 
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sedan beslu t et om Inchon var fattat, disponer ades enda st 0111 • 

kring tre veckor för planläggn ingen. Huvuddelen av landstignings. 
styrkan --- 24.000 marinsoldater - kom först i början av september 
till Japan. Någon tid till förövningar i större skala av trupper11Q 

gavs inte. 
På grund av besvärliga tidvattensförhållanden i Inchonornrad~t. 

måste landstignin(gsoperat~onen genomföras utomordentligt snabbt: 
vilket krävde att den uppsatta tidtabellen för landstigningen måste 
följas med pinsam noggrannhet. Utan erfarna specialtrupper skulle 
en landstigning under sådana förhållanden inte vara möjlig. 

D-dagen fastställdes till den 15 september och det förb eredande 
skedet började dagen D- 10. Under denna tid utfördes omkring 
5.000 uppstigningar för att med bomber mjuka upp invasionsomrä
det och avskära fiendens Jwmmunil{ationer. Mot nordlwreansl\a mal 
insattes 4.6.000 raketer, 16 miljoner artilleriprojektiler och 24.000 ton 
bomber. Huvudmålen var Inchon, Vionsan och Hungnam .. 

Avsikten med detta intesiva bomb2.rdemang var inte min;;t att 
hindra fientliga omgrupperingar. För att förstärka artillerielden 
mot landkomunikationerna längs kusten insattes slagskeppet MIS
SOURI, som med sina 9-40,6 cm kanoner började bombardera Sam
ehak och Pohang den 12 september. slagskeppet understöddes :,v 
luyssaren JUNEAU och en del lättare fartyg. 

För att avleda uppmärksamheten från huvudföretaget mot Inchon 
insattes ytterligare fyra operationer från sjön: En kustbeskjutnircg 
mot Kunsan, ett landstigning<;företag mot Mokpo samt mindre lanel
stigningar vid Pohang och Yongdok. 

Huvudinvasionsflottan - den störst a sedan Okinawa - v~,r av 
imponerande storlek, inalles 261 fartyg därav 19d, amerikanska 32 
japansk-amerikanska, 15 sydkoreanska, 12 brittiska, 3 kanadenS1i'ka, 
2 :?.ustralienska, 2 fri'm Nya Zeeland cch l franskt fartyg. General 
MaeArthur följde själv operationerna l'rån stabsfartyget MOUNT 
McKINLEY. Under överkommandot hade chefen för 7 :c flottan, 
viceamiral Strubble, den direkta ledningen av operationerna orh va:· 
ansvarig för skyddet av landstigningen . La..>J.dstigningen lcddc·s av 
konteramiral Do y le och chef för marinsoldaterna var general O Ii vcr 
P. Smith. 

Dagen D- 2 bombarderade flotten de nordkoreanska ställnin!-;arn_::t 
i Inchon-2.vsnittet. Flygstridskrafter från de amerilmnska och bnt
tiska hangarfartygen utförde 315 anfall per dag och mjukade upP 
landstigningsplatserna m ed brand-, spräng- och napalbomber samt 
raketer. Kryssare och jagare besköt h ela invasionsmålen m ed direl<t 
eld. Invasionsområdet omfattade tre huvudlandningsplatser , Inch011 • 

Kimpo och Suwon. Suwonstyrkans uppgift var att avskära fi endens 
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försörjningslinjer från väster och insätta anfall i fiendens rygg. 
styrlmn mot Kimpo ryckte först fram mot flygplatsen, som snablJt 
erövrades, varefter kolonnerna spreds norr över mot väg- och järn
vägsknutpunkterna vid 38 :e breddgraden. 

F örsta målet för Inchonstyrkan var ön Wolmi. Dagen D kl. 
05.45 insattes fartygsartilleriet. Sex jagare lades sig runt ön pi 
nära håll och lockade de röda artilleristerna att öppna eld och på 
detta sått röja sina lägen. Jagarna tystade därefter kommunisternas 
artilleri och öppnade vägen för landstigningsfartyge;1 Under den ar
tillerield, som härvid uppstod, erhöll jagaren DD 733 (SUMMEP.
ldass ) ett flertal träffar och må:ste föra:s ur stridslinjen. Beskjut
ningen varade i 45 minuter, och 15 sekunder efter eld upphör - kl. 
06.30 - landsteg den första vågen av marinsoldater av 5:e marin
regem entet på Wolmi. Kl. 06.55 hissades stjärnbaneret på öns högsta 
punkt. Inom loppet av två timmar hade ön tagits i besittning. De 
amerikanska förlusterna uppgick till 15 man sårade. 

Mellan flod och ebb sjönk tidvatttnct h ela 30 fot, varvid dy
bottnen i hamnen Inchon helt kom i dagen. Vidare operationer var 
inte möjligT, och ingick heller inte i planen förrän vid nästa hög
vatten kl. 17.30. 

stadens erövring försiggick utan friktioner. Nu kom den svåra 
uppgiften att säkra brohuvudet och ladda upp till en .!1Y framstöt. 
På grund av tidvattnet och den begränsade ha mnkapaciteten, kunde 
man inte ~>.r1vända stora fartyg. Men trots svårigheterna gick äveP 
denna del av operationen programenligt. LST (Landing Ships TaniO 
bildade ryggraden i operationen. Lossningen pågick från två timmar 
före till två timmar efter varj e högvatten. Den 17 september, dagen 
D+2, var l :a marindivisionen landsatt och 7 :e infanteridivisionen i 
färd m ed sin landstigning . Endast sporadiskt motstånd mötte ma-· 
rinsoldaterna, när de r yckte fram över rismarkerna mot Kimpo-flyg
platsen och längs järnvägen och huvudvägen mot Söul. 

Flygplatsen t ogs på kvällen den 17 september och samma dag 
nådde ameril,a nai:na Hanclva. och kunde genast förbereda övergången 
m0t Söul. Denna framryckning understöddes av det svåra artilleriet 
från slagskeppet MISSOURI. Huvudstöten riktades mot fienden s 

r.ervsystem. Söul är Koreas hjärta och landets kommunikationspunk:. 

Alla järnvägslinjer och de huvudvägar, som den nordkoreanska armen 

använde till sina försörjningst!"ansport cr, gick genom staden. Det 

stratcgisha målet m ed operationen var att först ta fi enden överras

kande i ryggen, slå honom oväntat och därefter skära av v2-rje möj

lighet att dra till sig förstärkningar och att få fram underhå llstrans

Porter. Lyckades detta skulle de fientliga styrkorna i söder snart 
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bryta samman. "Krigshistorien visar att en här i nio av tio faJ 

har blivit slagen emedan dess försörjningslinjer blivit avskurna." · 
1 

StrA.tegiskt sett hade Inchon varit det verkliga anfallsmålet a llt 

sedan början av augusti. När angreppet inte kom tidigare, blev följ

den den att amerikanarna först måste förstärka sina styrkor i P usan. 

brohuvudet för att inte bli kastade i sjön. "Hammaren" Inchon hade 

inte blivit effel,tiv utan basen Pusan. 

General MaeArthurs första "calculated risk" blev en genomlyc. 

kad operation, som fullständigt vände det militära läget till F?-r

styrkornas fördel, och de politiska verlmingarna var oövers:;:åcllio-a 

FN hade med ett slag blivit segerherre och deras styrkor rullade fr~n; 
i alla riktningar. Ännu en gång hade sjömakten demonstrerat sin 

avgör-ande betydelse på denna fjärran men högst intressanta k rigs

s]{ådeplats. 

1'lottan hade gjort rygg- och f lankstöten möjlig och hade från 

första stund d emonstrerat betydelsen av försvarsgrenarnas samspel 

i det moderna kriget. 

(Forts.) . (Norsk Tidskrift for Sjovesen) . 
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Litteratur. 

SJöFARTSKRIG I ROMANFORM. 

"The Cn1cl Sea". Av Nicholas Monsarrat. 

Nicholas Monsarrat var unde,- det senaste kriget - och är må

hända alltjämt - officer i brittiska Naval Volnnteer R eserve. Krigs

uren genomltämpade han i huvudsak på eskortfartyg i Atlant- och Is

]lavskonvojerna. Han har tidigare framträtt som författare och åt

minstone ett av hans arbeten ; "Three Corvettes" är väl känt i svens

){a marina kretsar. "Three Corvettes" b P-handlar slaget om Atlanten 

och i sitt senaste, nu föreliggande arbete, å terkommer han till samma 

ämne. Britternas kamp om sjöfartsvägarna är numera väl känd men 

l1Uvudsardigen i form av officiella r edogörelser, statistik och annat 

utom för fackmannen minst sagt hårdsmält materiel. Monsarrats 

mål har v2"rit att för den stora allmänheten skildra det som döljer 

sig bakom kulisserna: utbildningsarbetet, livet ombord och kamrat

skapet men även köld, mörker, sjögång och till utmattning gränsande 

trötthet, som utgjorde viktiga komponenter i den mångsidigt vidriga 

tillvaro, I'Om havet och ubåtarna i förening erbjödo eskortfartygens 

besättning·ar. Allt detta sldldras med en inlevelse, som låter för

mocia, att det är sina egna äve;1tyr och erfarenheter , som författaren 

lägger fram. 

H]ti.ltarna är många, i stort sett hela besättningarna på earvetten 

Cempass Rnsc och fregatten Saltash. earvettens besättning stupade 

till öve1·vägancle delen vid fartygets undergång; de överlevande bil·· 

clade elen lcärna, kring vilken fregatten växte upp . Högt över mäng

elen höja sig lmpten, Bedel'mera kommendörkapten Ericson och löjt

nant Lockhur t, två utomc,rdentiigt sympatiskt tecknade gestalter, 

Vilka på båda fartygen beldädde befattningarna som. fartygschef 

respektive förste officer. 
Hjältinnorna äro Campass Hosc och Saltash jämte några kvinnor, 

av vilka Ericsons maka och Lockharts fästmö, den ltäcka marin

lottan Julie Hallam, tilldraga sig största intresset. 

Bovarna i dramat äro hav2t, The Cruel Sea, och de tyska ubå

tarna. Smärre syndare är några män och kvinnor, vi lka brötos ned 

::w ·pafr-::stl>ingarna och svelw i kampen. 
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Kompositionen är enkel: författaren börjar vid krigsutbrottet 
1939 och följer sedan de båda fartygens öden, tills Saltash ld-±5 
stävar mot hamn följd av några lcap1tulerande tyska ubåatr. Eric. 
son och Loclchart spela de mänsldiga huvudrollerna men då och då 
ploclms någon. figur upp ur virveln och följs under någon episod f ör 
~tt sedan äter försvinna i m.änniskohavet. 

Berättelsen börjar på ett varv i norra Storbritannien, där Com. 
pass i=!.ose ru,;tas. Ericson kämpar en heroisk kamp i ett hav av 
papper och föreskrifter och försöker samtidigt hålla ett vakande öga 
på sina orutinerade subalterner, som måste axla huvuddelen av rust
ningsarbetet ombord. Byråkratin är en av det moderna samhällets 
mest seglivade företeelser; det är tydligt att den icke låter sig pa
verkas ens av ett världskrig. De brittiska varvsarbetarna få i för
bifarten hård kritik för si:1 hållning under krigets början; arbets
takten ger icke anledning till hjärtfel samtidigt som ingen tar fel 
på tiden, när arbetet för dagen nalkas sitt slut. I rättvisans namn 
må här inskjuta", att förhållandena blev helt annorlunda, sedan 
Hitlers bomber markerat, att allvaret icke var begränsat till de 
stridande styrkorna. 

Så småningom kom emellertid Campass Rose loss från varvet 
och förflyttad es till en övningsbas på Storbritanniens nordvästkust. 
Fartyget möttes där av en särdeles aktiv ä ldre amiral, tjänstgörande 
som utbildningschef. Efter en hastig kvällsinspektion lwstaterades, 
att övnin2·arna började halv sex påföljande morgon och därmed in
leddes ett program, som till sista droppen tog ut vad fartyg och be
sättning förmådde ge. En grundlig slutinspektion avslutade övnings
perioden, varefter godkänt betyg avgavs och CompaEs Rose kunde 
börja sin al<tiva bana. 

Sl<ildringen av Atlanteskorterna lämnar ett livligt intrycl< av 
oerhört hård och slitande tjänst. earvetterna var små och dessutom 
icke särskilt goda sjöbåtar: livet förflöt i en våt slänggunga, inred · 
n\ng och personlig utrustning upplöstes undan för undan i primfal; 
torer, köken släcktes, tränga förläggningar och hård va]{ttjänst pres · 
sade besättningarna till bristningsgrä::1sen. Torpederingarna pä At
lanten lämna likaledes intryck, scm icke kunna glömmas. Män ~·a 
besättningarna försvunno i sin helhet i Atlantens iskalla djup, andra 
i l"xploderande ::.mmunitionsfartyg. För Campass Rose's vidkomm <J.n 
ce kom slutet i form av en torped i förskeppet, som deformerade de 
vattf"JJtäta dönarna, vilket hindrade hälften av besättningen att Jwm
ma npp på däclc, när fartyget sjönk. Aterstoden utkämpade på sina 
ständigt överspolade flottar en hård kamp för livet. Undan för undan 
g lesEalle lederna och endast ett fåtal över levde för att så småningom 
ii.tcrgå i tjänst på fregatten Saltash. 
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p ermissionsperioderna under både Campass Rose's oc~. S~ltash"s 
d 'tioner ställde besättningarna inför särskilda omstanmgheter 

eJ{Pe .b
1
land svåra problem. Fartygschefen Ericson levde i ett har-

och 1 
• r· ~nisl{t äktenskap men fann svårighet att koppla av o:h s appa 

)tlänst en. Andra upplevde lyckliga episoder ; Lockharts karlekssaga 
~]. ~kr i ven med värme och charm intill sitt tragiska slut. Andra. 
ar t·l. P.n vände åter till skövlade äktenskap och svikna förhoppningar. sJu · 1g · · · Er' c r och med Saltash's inträde på scenen breddas sk1ldrmgen . 1 -

blir befordrad till kommendörkapten och med ökat ansvarsom-
son D t k Isha.vs-råde placerad som chef för en eskortgrupp. . essu om ommo . 

· a 111ed i bilden som blir ännu b1strare. I detta avsmtt lwnVOJern • . 
skildras en duell mellan å ena. sidan Saltash och ytterhgare en fre~ 

t t " andra sidan en tysk ubåt ; tvekampen slutade med ubåtens ga ., a . · k ··· 
d -rO'a~ no· 111en först efter ett par dygn och v1sar med Vll en Ja.rnun eh·o-

hård ~nergi och envishet britterna fullföljde varje ~bå"tskontakt. 
slutet finner, som tidigare nämnts, Saltash på mgaende 1 hamn 

tillsammans med några tyska ubåtar. slutrepliken är Ericsons 
eft er 68 månaders oavlåtlig spänning konstaterar han enkelt; "I 
must say I'm damned tired". 

Boken berikar icl<e våra kunskaper ifråga om ubåtsjakt, vilk.et 
icke heller torde ha varit författarens avsikt. I andra avseenden ar 
den däremot av stort värde. Monsarrat har ett mycltet gott grep1~ 
på sitt ämne och skriver lätt och ledigt. Han har till fullo lyckats l 

sin avsikt att skildra livet ombord under ett långt kngs påfr:st
ningar. F.!ricson och Lockhart kunna båda uppställas som goda. fore
dömen präglade av den olmvliga. anda, som utgör ett av br~~tiska 
flo ttans f;:ämsta känneted;:en och kan ställas som ett efterstravans
värt mål för varje marin. 

Det är ett önskem.ål , att arbetet översättes till svenska. och vinner 
Det SJ,ullc c.:a··kerlig·en bidraga till ökat intresse vidsträckt spridning. ' - ~ 

och ölmd förståelse för fiottans verl,samhet. 

M. S. 



346 

Nyförvärv till Marinstabens bibliotek under tiden 1/1-29/2 1952. 
Utdrag. 

* Betecknar byte eller gå va. 

Beckett, W. N. T., A few nava l custcms, expressions, traditions and 
superstitions. 5 ed. Portsmouth u. å. 92 s. 

La Varende, J. de, L 'Ecole Navale. Paris 1951. 4:o. 77 s. 
Ramsay, B. H., The assault phase of the Normandy landings. \ Dc

spatch to the Supreme Commander, Allied Expeditionary Force !. 
Lond. 1947. (Suppl. to The Land. Ga:,:ette 28/10 19±7 J. 

Alexander of Tunis, (Viscount ), The conquest of Sicily from 10th 
July, 1943 to 17th August, 1943. (Despatch to the S<ecreta:y 
of state for war). Land. 1948. (Suppl. to The Lond. Ga .. 

zette 10/2 1948). 
Tovey, J. C., Raid on military and economic objevtives in t he Lo-

foten Islands. (Despatch to the .Admiralty). Land. 1948. 

(Su ppl. to The L and . Gazette 22/ 6 1948). 
Peter, K. , Schlachtkrcuzer Scharnhorst, Kampf und Untergang. Ber

lin, Darmst adt & Bonn 1951. 75 s . 
Power, A. J., Naval oper a tions in Ramree I8land area, 19th J anuary 

to 22nd February, 1945. (Despatch to the Admiralty) . Lond . 
1948. (Suppl. to The Lond. Gazette 23/4 1948). 

Somerville, J . F ., Act ion between british and italian forces off Capo 
Spartivento on 27th November, J 9''0. r~c:::·· ~t ~ -

miralt y). Land. 1948. (Suppl. to The Lond. Gazette 4/5 1048 . 
Willis , A. U., Action against raiders . (Despatch to the Admiralty ). 

Land. 1948. (Suppl. to The Land. Gazette 9/ 7 1948 ). 
Collins, .J. A., Battle of the Java Sca, 27th F ebruary, 1942. (Despatch 

to the C. -in-C. Eastern Fleet) . Lond. 1948. (Suppl. to T he 
Land. Gazette 6/ 7 1948). 

Garrod, Gay, The part played by the Allied air forces in t h e final 
d efeat of the enemy in the Mediterranean theatre, March to 
May, 1945. (Despatch to the Secretary of State fo r a ir1. 
Lond. 1951. (Suppl. to The Lond. Gazette 23 /10 1951 ). 

Douglas, Sholto, Liberation of Europe (Operations "Overlord" ). Ope .. 

rations of Coastal Command, Royal Air For·ce, from May to 
Aug ust, 1944. (Despatch to the Secretary of State for air )· 

Land . 1947. (Suppl. to The Lond. Gazette 28/10 1947). 
P ile, Fredcrick A ., The anti-aircraft defence of the U nited K ingdo!11 

from 28th July, 1939, to 15th April , 1945. (Despatch t.:> the 
Secretary of State for war) . Lond. 1947. (Suppl. t o 'l'!le 

Lon d. Gazette 16/12 1 !:l4 7) . 

347 

gegner, N. & Henkow, H., Den ntilitära strafflagstifLningen . Gällan
de bestämmelser jämte förklaringar. sthlm 1951. 458 s. 

}3etänkande rörande gruppschefsutbildningen och därmed samman-
hängande värnpliktsfrågor. Sthlm 1951 (s. O. U. 19[}1: 5'{) . 

.A.rsbolc, Nautisk. Utg. av S . Blomgren. Arg. 37 (1952). Gbg. 
l-Jauticus. Jahrg. 28 (1952). Darn'ls tadt. 
Fig·hting ships, Jan e ' s. 1951/52 . Lond. Tv.-8 :o . 
FlotLes, L .os, de combat. 1952. Paris 1951. Tv-8 :o. 
* Brazilien. Legislacao de Marinb a . 2 o Semestre de 1950. Rio de 

Janeiro 1951. 

*N a vy tra ining courses. (Bureau of naval persann el.). Wash. 
Electronics technician 3. 1951. 
E:;ngineman 3 & 2. V ol. 2 . 1951. 
Electrici ty. 1951. 

Blueprint reading. Prepared by Chief of Naval air technical trainiclg 
& Navpers. 1951. 

Disbursing clerk 3 & 2. l951 . 
Aviaticn storelceeper. 1951. 

Advanced mathematics for Elcctronics technicians . 1951. 
Aerology. Vol. 2. 1951. 

Laurence, W . L., Fakta om atombomben. Du lmn överleva! övers. 
av R . Ågren, L. Strid. Granskad och kommenter ad av B. v. 
Vegesack. Sthlm 1951. 135 s . 

*IsbrytarYel·ksamhet, Sveriges statliga, 1950/51. Redogörelse utar

betad av statens isbrytardirektör. Sthlm 1952. Särtryck ur 
Kommersiella Meddelanden nr 12/1951. 

Is- og B esejlingsforholden e i de danske farvande i vintercn 1950--51. 
Ud g. af Statens Istj en este . Khvn 1951. 4 :o. 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Sthlm. *Arsboli:. 

30 (1948). 3:1. Hydrologiska iakttagelser i Sverige. 1950. 4:o . 

3:2. Vattenståndet vid Sveriges kuster . 1951. 4 ::1. 
31 (1949). 2 :l. Nederbörden i Sverige. 1951. 4 :o. 
32 (1950). l. Månadsöversikt över väderlek och vattensarn

ling. 1951. 4.:o. 

*Sveriges Redareförening. Årsbok 1952. Gbg 1952. 

Goloves jkin, V. G., Telegrafnye apparaty. (Telegrafapparater). ut

jebnoe posobie dlja voennych utjilistj svjazi suchoputnych vojsl-::. 
(Undervisning vid skolor för arm<§ns signaltr u pper). Moskva 
1948. 475 s. 

Gumelka, A. N., Kirillov, E . V . & Luskinovitj. N . V., Naclsmotrsj ik 
mezjdugorodnych telefonno- t elegrafnych linij svjazi. (Kontroll 
av interurbana telefon- och t elegraflinjer l. Moskva 1951. 246 s . 



348 

* H edin , Einar, Slcandinavisld samarbe;.e på sjöförsvarets område :ts
61 

-63. Sthlm 1951. Ur Historisk tidskrift, h. 2 , 1951. 

Ollobiev, S. , Det hände hos oss. övers . från norskan av N. A. Bcngts. 

son. Sthlm 1951 . 214 s. 

Aspinall-Oglander, C., Roger ·K eyes. B eing the biography of Admi. 

ral of the Fleet , Lord Keyes of Zeebri.igge and Dover. Lonct. 

1951. 478 s. 

* Unger, G., Vån•. främsta sjöofficcrssläl;:tcr. Sthlm 1951. 4:o 

(Meddelanden från Riddarhuset). 

Världspolitikens dagsfrågor. Utrikespolitiska institutets broschyrse . 

r ie. 10. Kaelas, A. ~ Estland efter andra världskriget. Sthlm 

1951. l. Holm, T ., D en demokratiska världens organisations

problem. Sthlm 1952. 2 . Enar.der, B., Canada och världen. 

Rthlm 1952. 

Schapiro, L. B. , The limits of russian t err;torial waters in the Baltic. 

Oxford 1950. 10 s. Ur The British y earbook of international 

law, 1950. 

Affaires des Pecheries. (Eoyaume-Uni c. Norvege). Arret clu 18 

decembre 1951. Leyden 1951. (C. I. J.) . 

Affaire du detroit de Corfou. Vol. 6. Arrets des 25 mars 194S. n 
avril et 15 decembre 1949. 

ments. Leyden u. &. 84 s. 
Mem.oiri es, plaidoiries et docu

(Cour internatianale de justicel . 

* Jerlov, N. G., Optical measvrement of particle distribution in the 

ses.. Sthlm 1951. Ur T ellus, vol. 3, nr 3. 

* Kullenberg, B. , On the shape and the lengtl1 of the cable· during a 

deepsea trawling. Gbg 1951. 4 :o. ( R eports of the Swedish 

dcep-sea expedition. Vol. 2. Zoology. No 2). 

*Schott, W. , On the sequence of deposits in the equatorial Atlantic 

Ocean. Gbg 1952. (Meddelanden från Oceanografiska insti -

tutet i Göteborg. 18). 

*Riedel, W. R., 

Gbg 1952. 

Göteborg. 

Tertiary radialaria in 

(Meddelanden från 

19). 

western Pacific sediment> 

Oceanografiska institutet i 

Register of Comissioned and vVarrant officers of the United states 

Navy and Marine Corps. Jan. l , 1951. Wash. 1951. 




