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Av ie damoten, kommendörkapten J. LAGERCRANTZ. 

Decca-navigering. 

Decca NaYigalor-systemet för radion a vigering med posi

tionsbeslämning ::mvö.ndcs försla gången under a ndra vbirld~

kriget i samband m ed im·asioncu mot Normandie. Systemet 

användes nu av över 3.000 fartyg och baseras på perm:1-

11enta kedjor av :,;ändarstationer i Storbrilannien, Danma rk , 

Tyskland och Frankrike. H ela nordvästeliropa Uickcs av 

Deccasystemet. l Sverige är en k edja under uppförande för 

navigering i öslersjön. Kedjor i Spanien och Ilali en äro 

planerad e. 

Den svenska kedjan är avsedd att underlätta navigeringen 

inom vissa svenska kustfarvatten och skall i försla hand 

betjäna sträckan Ölands norra uddc- södra Åland. 

Decca Kavigator är clt navigeringsmcdel, som kan använ

das under alla väderleksförhållanden av fartyg av alla stor

lekar och typer. Ctom för allmän navigering anvö.ndcs sy

stemet även för trålare, räddningsfartyg, kabelläggning, sjö

mätningar och andra speciella uppgifter. 

Kort beskrivninq. 

Decca-systemet k a n uppdelas i tre del ar: kedjan av land

baserade sända rsta tioner, mottagar-decomcter-utruslningen 

På farh·ge oc h de speciella decca-korten övertryelda m ed 

det hY11erbclnät. som efter avläsning av decometrarna ger 

Positionen. 
Redj an , b estå ende a v fyra radiostationer, utsänder kon ti

nnerligt r a diO\·ågor, som påverka mottagaren med dess tre 

decometrar, betecknade röd, grön och violett. Yarje d eco-

111eter visar el t Yärde, som i var.i c ögonblick beror p:\ läget 

av fa rtvgct rclatiYl sändar"Stalione rnu. Sjökorten h a e lt nät

~erk av röda, grönn och Yiolelt a !Jypcrbellinj c", wm äro 
1l1111reradc mo lsvarand e dccom c!ra rnas skalor. 

28 
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Nordvästeuropas Decca Navigatorkedjor oc~1 d'assas felkurv or under 
olika årstjde1· och be.lysnin gsförhållanden. 
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för en positim1sbc~tämning behöver n~an cnda~l avläs~ 
c~ röd o~IJ gron de~omcter och uppsolw den punkt 1 

t_ rt ct, där dc tv~\ molsvarande linjer na skära varandra . Röd
l~ ?olett och grön-violetl användes på samma säll, val et beror 
' ~ vilk en del av k edj ans läckningsområde f artygel befinner 
1:. ~, inom . Yilken som h elst av d c olika clccca-kccljornt kan 
~~J'Jj as medelst __ e': omkastar? på moltagarcnhel_cn: . 

\'id resans boqan, eller da farlvgel konuncr 111 1 en kcdps 
tii ckni ngsområdc, ställas d ecometrarna in för h a nd på kor
r~lda värd~n . Dc räkna d~ireft~t:. d~ llyp.e rbell injer, _som pas
se ras av f artyget. Lane-Hlcnliftcringssignaler ulsandas en 
eång i minu ten för va rj e Eirg för att indikera det rätta hela 
]an e-v ~i.rdct , ~~~ all d ecome tra rna kunna ställas in och fö1· 
att möjliggöra en regelbunden kontroll av mollagarcn. Dessa 
signaler påverk a ett fjö.rcle inslrumcnl, ptt vilk e t dc succes
siva avläsningarna för de tre färgerna åtskiljas genom att 
motsvarande skala automatiskt lyses upp. L anc-identifie
ringsm ätaren är ej ett rbi kn ande inslnnucnt ulan ger en helt 
oberoende kontroll av decomelrarna. 

Yar och en som är något van att avläsa instrumenl kan 
använd a systemet med full noggrannhet efte r några minu
ters instru ktion . Mollagaren upptager elt utrymme m indre 
än fyra kubikfot och arbetar helt uta n övenakning. Ingen 
avstämning eller andra injusleringar erfordras. Moltagar-en
heten har endast en Till/Från-omkasta!'C och den ovan 
nämnd a v8Jjarcn för olika kedjor. Decomctrarna h a enkla 
anordningar för att slii!Ia in visarna, fö'l· ko ntroll av instru
mentfel och för kontroll att sändninga rna mollagns riktigt. 

Hyper belnälct . 

_S åsom ovan nbimnts hänföras motta garens dccom e leravläs
mngar till en serie hypcrbellinjer, som fastlagts på jordylan 
~v sänd a rstalioncrnn . Dessa lin jer iHe rf inn as på sjökortet 
1 _tre sk ilda färger. Linjerna skära varandra på ell sådant 
s~tt, att två av dem alltid bild a etl par ort1injcr, medelst 
~'lika fartygets position kan be~ämmas . Yarje linjeslzara bil\us av en lVIaster-station tillsammans med en av tre Slav
s ation er, som äro behigna runt om lVIastcrn. 
1 

S
1
ändarstationcrna u l~änd a omoduleradc kon tinucrl iga sig-

l~a er på l ånav~1g. Antag·, att radiovåaorna från lVIaster-sla-lon , . , ·- ~ · sa en och Slav-stationen, A och B i nedansWende fig. ha 
11'.

1111Ua f r ekvens och äro i fas med var andra vid ulsi.ind~ 
Ingen. Om fartyget P ligger på mittpunktsnormalen till bas-
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linjen AJ3 äro radiovågorna i P även exakt i fns, eftc .. 

de ha gått lika lång väg och hastigheten antages vara 1 ~ "0
1l l 

tant. Ett fasmätningsinstrument visar 0° fasskilln ad i l;ons

överallt längs QR. 'QR är därför en ortlinje för JUl\ ioc r~lch 

e_ft~rsom el t kOJ~ s ta I? t insl~Ul~l.?ntutslag ;rh~lles !.~i ngs ~lcn
1~1~ 

~.mJe.: D,en kan mtntas pa SJOkorlet, da Jaget for ,\ och B' 

ar kant. 
Om man nu nntager, att fartyget med mottaren och fa . 

mälningsinslnunent rör sig fr~m QH. i riktning m ol t ex ,B_ 
så ökas avståndet till A och minskas till B, så a ll radiov·' · 

gorna ej längre äro i fas ulan ha en fasskillnad . Xiir skil~ : 
naden i avstånd från fartyget till stationerna är en halv våa., 

längd vid elen använda frekvensen, så åro ra diovag01 • 1~a 
exakt i motfas, el v s fasskillnaden år 180°. D e tla ka~1 a 1~'
tagas ske vid P'i fig. P'Jigger på kurvan ST, som ~ir den kur. 

va, elår alla punkter ha avståndsskillnaden en halv \aglänad 

Lill A och B. Enligl denna definition är ST en hypc1 bc lgr~n 
liksom alla Decca-linjer. 
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Om fal'lygel rör sig ytterliga re mot B blir avst[l!lds~k ill : 
naden så småningom lika med en våglängd, vilket kn ll ai;. 

tagas ske i P". Här äro r adiovågorna åter i fas och fn ~Il13 

ningsinslrumenlets visare h ar gjort ctl helt va n ·. n 

).'är fartyget förflytl a t sig fr~m P till P" sä~es f:Jriyl-\e t /:;. 

gått en Dccca-Lane, d v s avståndet mellan två hypct bcll,,15 

jer, d~ir r a diovågorna äro ifas. Det hvperbelnät, so m nls\\cr 
av lvå sända rstationer på delta sätt, kan innehölJa 200 c 
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ra Lane med en bredd av ca -lOO m på baslinjen AB. På 
fleslinj en är Lane-bredden konstant och lika med en halv 
b~ 6längd vid den frekvens som anvädcs vid fasjämförelsen. 
"'f praktiken h.ar fasmätn.~ngsinstrum~nte~ .. eller dec<?.m~tern 
,tterligare en v1sare, som ar kopplad hll s]alva fasmalnmgs
~jsaren och som räknar fartygets passage över på varandra 
fö ljande Lane. Dess skala har nummer, som motsvara dc La-

e som äro tryckta på sjökortet. 
11 

fasmätningsvisaren enligt ovanstående beskrivning gör ett 
varv per Lane och har en skala, som angiver hundradelar 
a\' en Lane och således möjliggör en mycket noggrann avläs• 
ning. Den visare, som räknar passerade Lane, är i sin tur 
kopplad till en skiva med bokstäver, som räknar grupper 
av Lane, s k Zoner, som också äro angivna på sjökortet. 
Zonerna h a samma bredd för de tre hyperbelnäten och in
nehålla 24 röda, 18 gröna och 30 violetta Lane. 

Av ovanstående beskrivning framgår, alt det är möjligt 
med ett par sändarstationer att fastlägga ett linjenät med 
konstant fasskillnad, vilket kan användas för navigering, mn 
man har en mottagare med lämpligt indikeringsinstrument 
I praktiken kan dock de två sändarna id~e sända rsanuna 
"rekvens, enär man då ej skulle kunna skilja dem tlt i mot
tagaren. I stället får varje sändarpar anv~inda två frekven
ser, som äro så bestämda, att en gemensam jämförescfrck
vens kan erhå llas från dem medelst mulliplicering i motta
garen. Master-frekvensen multiplicerad med ~~ är t ex lika 
med Grön frekvens multiplicerad med 2, vilket ger jämfö
relsefrekvensen föt· dem. Linjenätet på sjökortet beräknas 
med hjälp av denna och är exakt detsamma wm om den 
gemensamma jämförelsefrekvensen skulle ha utsänts från 
de två stationern a direkt. 

Mottagaren. 

Mottagaren med de olika kretsarna är byggd för skott
;nont.?ge och kan monteras p fl cnplals, som ej behöver vara 

1~ekvamt åtkomlig. Den innehåller endast en mnnöve rom.
'astare för att koppla in önskad kedja. Dc tre d eco m etrart:\ som drivas av moltagaren, anslutas med en mångtrådig 
'~. el och äro monterade i en rektangulär låda, som kan 
~lidas för att få bekvämaste avläsningsYinkel. En enkel an
~~~~n ~ch .en rot.~randc om~ormare föt~ .. anslutning til_l andra 
li spannmLmr an 220 Y. ~o p/s, ntgor reslen av mstalla-onen. " ' 
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Bild 3. 
Decometerenh etens praktiska utnyttjande. Vakthavande erhaller 

fartygets iäge genom att avläsa decometrarna och lägger in de 
numeriska avläsningarna J)å. specialkort. (Di.:lcca-kort.) 

I enlighel med ovansHlCnde beskrivning erfordras en dast 
en avläsning av tv~t av deeomelrarna för att få sin po~ili on. 
Det par utväljes, vars hyperbelnät har de fördelak \1g ns te 
skärningsvinklama. Förutom a tt p ~t ett enkelt sätt slöila in 
och kontrollern utrus tningen är della all t som erfordras för 
mottagarens handhavande. Alla avstämningar o d ii ro f ast<~ 
och ställas in vid tillverkningen av motlagaren. 

Lane-id e n ii f i C' ring. 
För alt möjliggöra inställning av de<..:ometr arna pft en p nl~ J.;.I . 

där Deccakoordinaterna ej är känd a o<..:h för ~lterinstiill nJ ng 
efler ett avbrott, har kedjan kompletterats med Lanc-i d~ n
tifieringssändningar. Dessa sändningar påverka e ll fj ii.rde Iii' 
s~r.un~cnt ?.n gå.ng i minuten för varjeD Hirg. Varje Lanc-ideT 
hf1ermgssandmng varar endast brakdelen av en scJ;:unc, 
men instrumentutslagen kvarslå flera sekunde r för atl ull' 
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Bild 4. 
'frack Plotter, autom2.tisk skrin;,re' av fartygets Deccanavigerade väg. 

Bilden visal' »protokoll» av ett fartygs väg på Themsen 
(märk broarna). 

derlätta avläsning. Decomelrarna ha en relativt lf1ng lids
konstant och påverkas praktiskt taget ej av L. I.-stindnin;s
at;na. L. L-instrumentet är i princip en decomeler, vars rotor 
Paverkas av elt ni.il med mvcket breda Lane, som i tur och 
ordning överl agras på det iwrmala nätet. Inslrnmcntcl har 
~re koncentriska skalor, en f.?r varje färg, ~om i likhet med 
.~cometranw.s Lane-skalor tacker en zon. Sa snart som L. I.

sandningarna mottao·as indikerar därför L. L-instrum ente t, P' . ,., ' 
1.~ _Yllken L ane inom zonen som mollagaren är. En ytterliga-
Stt~den!ifiering för att eliminera ol~~arh_etet~ p~ gtynd av de 

cess1vt f1terkomm ande zonerna <U' eJ nodvan<hg. En zon 
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~tpptager en vi!1kcl__av ca .12 ° Jrån c.ei:trum av baslinj en oc 
I om detta omradc ar navtgatoren eJ 1 oklarhet om sin P o ,!1 

t ion. L. L-visaren enligt ovanstående beskrivning kall as s~1 1' 
torvisarcn. '' 

Sjöfartsverket. 

Kungl. Maj :t bemyndigade genom beslut den 17 novetnb , 
19~0 c.hefe.n fö':. h?.~1delsdcpart~mentet a l.t til~!'-alla h ög~~ 
sex ~ti.cdnH.lgsman fo!' at.t verkostalla tltre.dmng rora nd e vissa 
adnumstrahva orgamsalwnsfragor pa SJÖfartens omrade. 

Med stöd av bemyndigandet tillkallade departemen lsch·'· 
fen såsom utredningsmän numera lanelshövdingen G. A. W[. 
del!, överdirektören i sjökarteverkel J. R. Edman, <1 åva ran. 
de ledamoten av riksdagens första kammare, sjökapte nen 
C. E. Ericsson (fr o m l juni 1951 ersatt med numera förste 
hovmarskalken, konteramiralen S . E. P-son vVelter) , hvrå· 
chefen i kommunikationsdepartementet G. V . Hall , kn ;lsli
r å det i handelsdepartementet P. Å . Hartvig och drätscld irek
tö~en i Ud~levalla c:. E. Sahlgren. Til!ika uppdrogs nt 
\Vnlell att sasom ordforande leda utrednmgsarbeteL 

Enligt direktiven skulle utredningen avse den kommuni· 
kationsteknis.ka sidan av sjöfartens problemkomplex, d " s 
de frågor som; sammanhänger med hamnar, farle der och 
övet' huvud taget framkomstmöjlig~heterna till sjöss. ll tred· 
ningen s,J.;:ulle undersöka möjligheterna att i lämplig ut· 
sträckning samordna ärenden rörande sjöfartens hjä lp() rgan 
på detta område, eventuellt att hänföra alla sådana ä renden 
till ett verk. Sjöfartsnäringens kommersiellt, tekniskt och 
socialt präglade frågor lämnades dåremot utan1fö r ut red· 
ningens uppdrag. Dessa ärenden, som är koncentrerade titl 
kommerskollegium, ansågs höra kvarbli där. I skrivelse den 
12 juni 1953 hemställde statssekreteraren i handelsdcpa rte· 
mentet enligt uppdrag att utredningen såsom ett altcrnat!l' 
måtte pröva tanken på ett sjöfartsverk, vilket skulle omfatta 
även de sjöfadsuppgifler, som enligt de ursprungli ga dirck· 
tiven skull e stanna i kommerskollegium. I skrivelsen franJ· 
hölls, att den nya lagstifningen rörande konkurrensbcgran· 
sande åtgärder m edfört all kollegiets organisation och u)J?: 
giftee på detta område utvidgats avsevärt. Med hän syn hn, 1

• 

t~ll oc~.l då !.;:ommcrskollcgium under dc närmaste åren 1.1
10(\: 

llgen aven 1 andra avseenden kunde komma att erhålla an 
rad och vidgad organisation, syntes d et enligt sk rivctsell 
tänkbart all alla sjöfartsfrågor avsk ildes fn\n koll cgi nll1

• 
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Den 16 juli 1954 inlämnade utredningen till Handelsmi-
istern förslag till samordning av d en statliga förvaltnings

'~erksamheten på sjöfartens område. Efter remissbehandling 
'v utredni ngsresultatet (Statens Offentiga Utredningar 195~l: 
fl) framlad es det slutgil!iga förslaget ~ proposition 124/ 55 
som den 12 septem~~Y 19;:>5 resu~terade 1 k_br me\l beslut om 
inrättande av et~ S]o(_arslverk fr o m 1 _1an~wrz 105_6. Den 
16 december 195:::> utfarciades Kungl. "MaJ :ts mstrukt10n för 
sjöfartsvei:ket (SFS 673/55). .. .. . . 

Instruktionens § l lyder: »Jamte foresk.nfterna 1 denn a 
instruktion skola bestämmelserna i allmänna verksstadgan 
den 7 januari 1955 (nr 3) äga tillämpning med avseende å 
sjöfartsstyrelsen med lots- och fyrstaten samt statens far
tygsinspektion (sjöfartsverket) med dc undantag som följ a 
av 34 § 7 mom nedan». 

Detta betyder bl a att instruktionen gäller sJöfartsverket, 
som i sig innehåller dels den centrala sjö{arlsslyrelsen, dels 
lots~ och fyrstalen, dels statens fartygsinspektion (lokal
organ). 

Av inst ruktionen framgår i övrigt bl a följande: 
Sj öfartsstyrelsen i.ir central statsmvndighet för sjöfarts

ärenden, i den må n handläggningen av sådana ärenden icke 
ankommer på annan statlig myndighet. 

Sjöfartsstyrelsen är chefsmyndighet för lots- och fyrstaten 
samt fö r sta t ens fartygsinspektion . styrelsen är vidare över
styrelse för sjöbefälsskolorna. Tillika utövar stvrclsen den 
allmänna uppsikten över sjömanshusen. -

Sjöfartsstyrelsen å ligger 
a tt till prövning upptaga ekonomiska spörsmål, som äga 

bet):delse för sjöfartsnäringen, ävensom frågor om sjöfarts
avgifter; 

a tt hava öve rinseendet över sjöfartssäkerheten samt över
vaka att r apporter enligt 40 § sjölagen, sjöförhörsprotokoll 
samt sk eppsdagbok inkomma till styrelsen; 

f 
att besluta om behörighet för befäl t1 svenska handelsc

m·tyg; 

d att han~hi~ga äre_nden ~·örande sjöfolkets arbc lsförh~llan
en samt ovnga soe1ala fragor avseende dc ombordnnstallda; 

lita tt_föra regi~tcr Ö~' er svensl~a fart?:~ samt utHircl a nationa
ets och regtstrcnngshand1mgDr for svenska farlyg; 
att utöva ledningen av sta tens isbrytarvcrksamhet; saml 

fö~tt . ~l~föra jordmagnetislw mätningar och undersökningar 
SJofartens behov och för andra allmänna intressen. 
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Bild 5. 
Fyrskeppet Grepen ersa-d med fast fyr. 

Sjö'fartsstyrelsens tjänstefartyg Gävie (Nedre norra lotselistrik te 1 
passerar den nya bottenfasta fyren Engelska grund,at (bild 5), bort
bogserande fyrskeppet Grep en . Pil bild 6 sker »förfångni'ng.an»: d •t 
ga mla fyrskappet bogseras defilera nde förbi s in modmna ersät t are . 
Den elektrifierade fyren Engelska grundet fjärrma.növri2ras aY 

personalen vid örskärs fyr. 

Bild 6. 

407 

på [o ts- o~~~ fyrväsendets s~unt :sjör~idclning~uäsendcts om-
o den har SJ of artsstyrelsen sarskilt tlll uppg1ft 

ra 
tt verka för att erforderliga säkerhetsanordningar för den 

1~11änna sj~fartcn inrättas i rikets farvatten och angränsan~ 
d }lavsomraden; 

eatt vaka över att sjöfartsverkets inrättningar och anord
'nQar vidmakthållas och betjänas samt att de såkcrhetsan-

111 ~ f .. . .. f t l l l l l ·dningar or SJO ar en, smn lall( wvas av zmnmun er, zor-
o~rationer och ensk.ilda, bliva behörigen underhållna och 
betjänade; 

att bestämma angö.ende utprickning, fyrbelysning och an-
nan farl edsutmärkning i allmänna farvatten och i h amnar 
samt att vaka över att sådana åtgärder icke vidtagas inom 
dylika . vat!enområder~: a.tt den allmänna sjöfarten därige
nom forsvaras eller forlundras; samt 

att genom kronolotsar ombesörj a föreskriven lotsnings-• 
tjänst vid rikets kuster och i Mälaren ävensom fastställa 
lotsledsförted::n i ng. 

De lokala uppgifterna inom lots- och fyrväsendet samt 
sjöräddningsväsendet ombesörj as av personalen vid lots- oc:h 
fyrsta ten. 

Bild ";". 
En av sjöfartsstyrelsens portabla Decca-stationer för 

sjömätningsändamå l. 
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Bcträffa:1rlc s.fökarteväsendet åligger det sjöff,rtssly rcl sen 
h u vu d s a kligen 

att utföra för sjöfartens och försvarets behov erfordc l'l ja. 
mätningar och undersökningar i rikets farvatten och a ngrä~1~ 
sande havsområden samt att med stöd c~ärav utarbe ta oc] 
utgiva allmänna sjökort och seglingsbeskrivningar ävcns0 11 ~ 
utarbeta och trycka särskilda sjökort och seglingsbeskr iv
ningar för marinen; samt 

att, i den mån så för rikets sjöfar t befinnes ändam{11 se 11 _ 
ligt, jämväl utarbeta och utgiva sjökort och seglingsbeskriv
ningar över områden som icke gränsa t ill svenska fan a ltcn. 

Med tillsyn å {artyg, skeppsmätning samt kontroll a u [ar
tygslanternor, tartygskompasser och andra nmztislw insiru. 
ment har sjöfartsstyrelsen att taga den befattning som är 
särskilt stadgafl. 

Den lokala verksamheten på dessa områden ankommer på 
personalen vid statens fartygsinspektion. 

Sjöfartsstyrelsen utgiver {öljande publikationer: 

Jordmagnetiska publikalioner, 
Kungl. sjöfatsstyrelsens meddelanden, 
SYensk fyrlista, 
Svensk lots, 
Sveriges skeppslista och 
e nderrä ttelser för sj ö farande. 

Sjöfartsstyrelsen skall, i den mån så befinnes erfor derligt, 
samråda med chefen för marinen, chefen för försvar" "taben, 
civilförsvarsstvrelsen och riksnämnden för ekonomisk fö r
svarsberedskai) i ärenrlen angående sjöfartsverkets uppgifter 
vid krig eller krigsfara eller eljest av betydelse för r ike ts 
försvar. 

r erkcts organisation . 

S jöj'arlsstyrelsen. 

StyreJscn utgöres aV en generaldirektör OCh chef ä v c !lS0!11• 

såsom ledamöter, en överdirektör och souschef samt sj u s]o
fa rts rå cL Sjöfartsråden äro chefer för var sin Jwril, nä m ligen 
n autiska b·,-rån, sjökartebvrån, hr- och elektrobvr:ln, bygg
nadsbyrån," fartygshyrån, ·kanslibyrån samt jnri~lisk-s ocinlG 
byri1n. 
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Bild 8. 

Sjöfartsverkets bogserram i arbet'3 för ramning av grunclklackar. 

Inom styrelsen skola tillika finnas en ekonomisk sektion 
ooh ett försvarskontor. 

Hos styrelsen tjänstgör därjämte, efter överen~kommels_e 
mellan styrelsen och chefen för marinen, statens Isbrytanh
rektör. T-illika tjänstgör hos styrelsen viss annan militär 
pers·onal. 

Lots- och j'yrstaten. 

Med avseende å lols- och fvrväsendet samt sjöräddnings
väsendet inrlelas rikets kuster "och farvatten i sex lotsdistrikt, 
nämligen övre norra, nedre norra, n1ellersta, östra, södra och 
västra lotsdistrikten, son'L hava följande utsträckning: 

övre norra lotsdistriktet: kusten från gränsen :n ot Finland 
till gränsen n1ellan Nätra och Ullångers kommuner, å ena, 
s~mt Nordingrå kommun, å andra sidan, i Västernorrlands 
lan, 1111ecl distriktsexpedition i Umeå; 

nedre norra lotsdistriktet: kusten från sistnämnda di
striktsgräns intill GO :e breddgraden, där denna skär Häverö 
och Väddö kommuner i Stockholms län, med distriktsc~pe
dition i Gävle; 
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fu,_..nt~r IV 
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ll StJ!)dS V~'J,lh 

Bild 9. 
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m ellersta lotselist r ik t et : Stockhonns skärgård med tillhö
·ande kus t från si tnämnda distriktsgräns t ill en linje dra-

1 en i bäring H5 o frt\11 en punkt belägen å 58° -15,6' ~. r1o 18,0' O invid Helgö i Tystberga kommun i Söderman
lan ds län, Mälaren och IIj~ilmaren sa mt därmed samman
J;ängan de vattenvägar ävensom Golland och kringliggande ö~ r, rned ciislril;,tscxpedilioncn i Stockholm; 

ö~ tra lotsdistriktet: kus ten från sistnäm nda distriktsgräns 
till en linj e dragen i bäring 155° f rån en punkl belägen å 56° 
11,5' :\T, 15° 57,8' O i1wid Orran ~is i Jtirnjö kommu n i Ble
ld nge lä n, Yätlem, Göta k anals östgötalinje och därmed 
san~manhängande vatle1wägar samt Öland, m ed distriklscx-
pedi tion i Kn:m~r; . o • .. • • .. södra lotsd1stnkte t: kusten fran s1stnamnda d1stnktsgrans 
till grän sen mellan Kristianslads och Hallands län, med d i
strik tsexped i tio n i Malmö; samt 

väslra lotsdist riktet: kusten fr~m sistnämnda di s triktsgräns 
till gränsen mol l\'orgc, \'äncrn, Göt a kanals YÖ s lgölalinje 
och övriga med Yi.inen1 sammanhängande vattenvägar, med 
dist riktsexp edition i Göteborg. 

Chef fö r lotsdi~trikL ä r en lotsdirektör. 

statens r artyosins peklion. 
JVIed m·seen de å tillsyn av fartyg och skeppsmätning är 

riket in delat i sju farlygsinspeklionsdistrikt, nämligen 
Skell efteå di strikt, omfattande ~orrbottens och Y~isterbot

tens län; 
Sundsvalls dist rikt, omf<1tlande Yästcrnorrla nds och Ji.iml

lands län sf1mt Gävleborgs län med undan tag av lanelskapet 
Gäst rik land; 

Stockholm s distrikt, omfattande landskapet Gästrikland, 
Västm anlands, l'ppsal a och Slockholms li.in, Slockholms stad 
samt Södermanl ands, Östergötlands och Gotlands län; 

Ralm ar dislriki, omfattm;dc Kalmar, Jönköpings, Krono
bergs och Blekinge län; 

1 
.. Malmö dis t l'ikt, om faitande Kris lianstads och Malmöhus 
an sam t H aJla nds län söder om ;\tran jämte Falkenbergs stad· 

GÖ teborgs distr ikt, omfattande H allands län norr om Ät
kan, 11 1e~! {n_?dantag a~' Falkenbe~·gs s.~ ad , samt ~öte~.wrgs och 

ohus lan avensom Alvsbo rgs lan sodcr om Gota a lv; sam t 
äl Rad stads distrikt, om!.~ttande Xh ·;borgs län norr 01~~ : Göta 
] .. v sam t Skarabore:s, \ armlan d s, h.on1)ar bcr e:s och Orebr o an. " - ~ 
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Kontrollstationer för kontroll av fartygsla.ntei:no~·, fartyg:;_ 
kompasser och andra nautiska. ins tn~ ~.~1 ent aro ~n.n;tt _~~ dc vi d 
Sundsvalls, Stockholms, Malm o och ~xo t ebl:rgs fa t ~) gsu:spek_ 
lionsdist rik t varjämle vid Kalma r fa rtygs111sp ektwnsll isl ri lq 
finnes en kontrollslalion för k ontroll av farty~slanlunor. 

Chef för fartygsinsp:2klionsdislrikt är en övennspekli'n·. 

Som föl j dföret ec l ser efter in s truklionen för .?j öfa rts\ crket 
har Kungi. lVb.i :t nlfi:irdat bl u följ a nde ku11gorcl~;er dcJi lG 
december Hl55; 

Kr 67-! om överflYHnnde å sjöfartsverket av de up pgif ter, 
som t illl;. oinm a lolsverket och sjökarteverket, li Ye n
som av vis sa uppgifter, som tillkomma k ommers
kollc.Q"ium ~:o mt Yäg- och valtenbyggnadssty re lsen 
( avs~r san:m r:n!agL 31 kungörelser, förord nin gar 
nt m); 

676 
684 
685 
G86 
690 

om, »lo tsförordningen»; 
an.!!åend e föreskrifter angående tillsyn å fa rtyg; 
ang~terH!c skeppsmätning; 
rö rande »i;;brvtarkun görelse n» ; 
annående eml)lem och st and ert för sjöfartsYerkcl. 

b 

Bild 10. 
Generaldirektör Cal'l Gösta W·iclell 

KungL Sjöfartsstyrelsen . 
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Sjö{artsstyrelsens begynnelsesammansättning. 

Generaldirektör och chef'. 
Carl Gösta Widell, f. 08, fil. dr, tidigare chef för avdel
ningen för prod uktions- och exportfrågor i Kungl. Han
delsdepartemen le t. 

överdirektör och souschef. 
J ohan Riehard Edman, f. 9'5, sjöoffex, tidigare överdi
r ektör och chef för Kungl. Sjökarteverket. 

Nautisk a byrån: 
Ch ef sjöfartsrådet Jacques Hennan Nyman, f. 9-!, SJo
offex, tidigare byråchef i Kungl. Lotsstyrelsen (lots
byrån). 

Sjökartebyrån: 
Chef sjöfartsrådet Per Olof Fagerholm, f. 17, tekn. dr, 
docent, tidigare s tatskartograf i Rikels allmänna kart
verk. 

Fyr- och elekt rabyrån: 

Chef sjöfartsdHle t Sverre Öberg, f. 07, civilingenjör, ti
digare tf överfyringenjör i Kungl. Lotsstyrelsen. 

Byggnadsiw rån: 

Chef sjöfartsrådet Knut-Inge Lasse Lasson, f. 11 , civil
ingenjör, tidi,.zare h amndirektör i Norrköping. 

Fartygsbyrå n: 

Chef sjöfartsråde t Bror Lennart Borg, f. 12, civilingenjör, 
tidiga re tf kommerseråd i Kungl. Kommerskollegium 
(fartygsinspektionsbyrån) . 

Kanslibyrån: 

Chef sjöfartsrå det Tore Sclwffer, f. 0-1, jur kand, tidigare 
byråchef i Kungl. Lotsstyrelsen (kanslibyrån). 

Juridi sk-sociala byrå n: 

~hef sj öfartsrå det Gustaf Lindencrona, f. 12, jur kand, 
bdigare byråchef i statens u tlänningskommission. 

29 
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Bild 11. 

Simpnäsklubbs fyr. 

Ekonomisk se k tio n: 
Chef bvrådirektör Anders Bengt Olof Rickard, f. 22, pol 
mag tidigare e o 1. kanslisekreterare i Kungl. Kom mu
nik~l,tions~lepartcmentet. 

Försvarskontor: 
Chef kommendörkapten P. M. O. O. Simons ·on. 

S lat ens isbrytardirek tör: 
Kommendörkaplen Stellan Hermelin, tillika aYdclni ngs
chef i marinstaben. 

Utredning angående handelsfartygs skydd, beväp ning 
och utrustning i krig. 

1Vk cl stöd av kbr den 12 november 1954 tillsatte chc~cn f~)· 
marinen den 24 i samma m ånad en kommitte, som f~_ck ~ 1 

g: 
uppgift att utreda frågan om handelsfartygs skydd, b cYaJ)I1 111

• 
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1 utrus tning i krig m m. I kommitlen ha förutom ordfö
oc 

1 
den konteramiral E. Gester, ingått två representanter för 

r~~rin e;1 ocl~ tre föt: Sveriges redar~fö~·en_i_ng. K<;mnnitten an
n (j benämnmgen »Samarbctskommttten orlogsHottan- Han-
101sfl ottan (SöH 1955) ». 
el{ommitt<~ns utredning (av vilken sammandrag återfinnes 
edan) avlämnades till chefen för marinen den 26 m.a.i 

~955 och remitterades för y ttrande till följande statliga myn_
digheter och sjöfartens intresseorganisationer, nämligen kom
merskoUegium, riksnämnden för ekonomis].,;: försvarsbered
skap, civjjförsvarsstyrclscn, Sveriges redar'dörening, Sveriges 
fartygsbefälsförcning, svenska maskinbdälsförbundct, svens
ka sjöfolksförbundet, svenska stcwardföreningen, överstyrel
sen för yrkesutbildning, försvarsstaben, marinförvaltningen 
och sam.tliga marindistriktschefer. 

Utred ningen överlämnades av chefen för marinen till Ko
nungen med bl a följande kommentarer och förslag: »I ut
redningen har »SöH 19·55» - i enlighet med av mig givna 
direktiv för arbetet - belyst och lämnat förslag till prin
ciplösningar dels av de problem av materiell natur, som 
sammanhänga med frågan om våra handelsfartygs skydd, 
beväpning och utrustning i krig, dels av de i samband här
med uppkommande frågor av personal- och utbildningsna
tur, som närmast beröra handelsfartygens. besättningar. De 
framlagda princiDförslagen kräva emellertid enligt utred
ningen en fortsatt bearbetning i olika hänseenden, varjämte 
i fortsättningen en fortlöpande behandling av hithöran
de problem blir nödvändig med hänsyn till skeppsbyggnads
och krigsmaterielteknikens utveckling och det inflytande 
denna utveckling får p å såväl fartygsmaterielen n1 mi som 
personalens utbildning. Enligt vad man - bl a genom ovan
nämnda kommittes studier i England och Norge - numera 
erfarit, peka erfarenheterna från de krigförande länderna 
På behovet av ett redan i fredstid arbelande, allsidigt sam
hlansatt ogan, som förbereder de m å ngahanda och numera 
snabbt föränderliga åtgärder för handelsflottans krigsbered
skap, som i totalförsvarets intresse äro önskvärda -- till en ~etydande del nödvändiga nted hänsyn till de ombordanställ-

a. »SöH 1955» framlägger därför som grundläggande för-
klag för ett for tsatt arbete tillsättandet av ett permanent ver
tnde organ, förslagsvis benämnt »Handelsflottan bercds <apskommitte (HBK) ». 

s l likhet med »SöH 1955» och majoriteten av remissinstaB
erna anser chefen för marinen tillkomsten av den föreslag-
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na beredskapskommitten vara av grundläggande b etvde! 
och lämplig för a llsidig b ehandling av frågor om vå1· ha se 
d elsflottas krigsberedskap ur såväl materiell som pers01~~l[ 
synpunkt. De här ovan berörda, för totalförs-varet synnerr. 
gen betydelsefulla och sedan flera år såväl inom_ Sverig: 
redareförening och de om_bordanställdas organisationer, s~ns 
inom försvars- och marinstaberna j ämte andra statliga mvn~ 
digheter diskuterade spörsmålen böra icke längre undan
skjutils utan snarast lösas i anslutning till det av »SöH 1955» 
utförda arbetet. Om så sker tillgodogöres också p å bästa 
sätt den förståelse för behovet av snabba åtgärder i frå aa 
om handelsflottans krigsberedskap, som omvittnats und~~
»SöH 1955» arbete av representanter fö r härav berörda ci
vila organisationer. 

Kommilten bör förordnas av och - med hänsyn lill dess 
huvudsakligen civila och blanclade sammansättning - di
rekt underställas Kungl. Maj :t för a tt vara ett ständigt verk
samt, planläggande och rådgivande (konsulterande) organ, 
vars arbelsrcsullat i olika hänseenden i form av r åd och 

rekommendationer m eddel a s dc civila och militära mvn-
digheler son'l därav kunna vara i behov. · 

Instruktion för kommitten bör fastställas först sedalt när
Inare erfarenheter vunnits om dess arbete. Intill denna tid· 

punkt bör härtill fogat »Förslag till provisorisk instruk tion 
för handelsflottans bercdskapskommittc gälla». D el bör 

åt kommitten särskilt uppdragas att före den 1 jun i 1956. 
dels utarbeta förslag till de ändringar i den provisoriska 

instruktionen och beträffande kommitt<~ns sammansättning, 
vartill erfarenhelerna givit anledning, 

dels beräkna såväl erforderliga medel för kommittens egen 

fortsalta vcrksarnhct, som de sammanlagda ungefädiga kost· 
naderna för genomförandet av »SöH 1955» förslag hetrii ffa n· 
de handelsfartygens krigsberedskap jämte plan för dessa 

kostnaders fö rdelning p å olika budgetår fr o m 1957 j;)8. 

Förslag till Provisorisk instruktion j'ör handelsj'lottans 

beredskapskommille (HBK). 

il §. 

För a tt vara ett pla nläggande och r å dgivande (kon s u~te; 
rande) orga n i fråga om h andelsflottans krigsberc dsl,~)l · 
skall finnas en handelsflottans beredskapskommitte (! fB I\ 
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2, §. 

tJand elsfl.ottans beredskapskommitte skall b estå av tio lc
dal11ö~er, vilka utses av Kungl. Maj :t tillsvidare eller för 

viss tid_: 
Ordforande skall vara en av chefen för marinen föresla-• 

gen flaggman eller regementsofficer ur flottan. 

Kommittens l ~.d~möter i öv:·igt utgöras av en representant 
för vardera av folJandc mynchgheter och sjöfartsorgan, näm
ligen: 

marinstaben, 
marinförvaltningen, 
sj ö f artsstyrels en, 
riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap, 
civilförsvarsstyrelsen, 
Sveriges fartygsbefälsförening, 
svenska sjöfolksförbundet samt 
t~~ rep~:esentanter för lm~dets redarsammanslutningar. 
For vmJe ledamot skall fnmas en suppleant. 

Kommitten biträdes av en sekreterare, som uts es av che
fen för marinen.. 

3 §. 

Handelsflottans beredskapskomJmiltc å ligger: 

att följ a .~en fartygs- och vapentekniska utveckling, som 
kan anses aga samband med handelsfartygens k r igsbered-
skap, · 

f ~tt planlägga de åtgärder, som m å befinnas crforderliaa i 
~a~_a om handelsfartygens självförsvar, självskydd och

5 
ci-

vrlforsva . l . - o •• l . f . o 
d r l <ng sava l raga om lll!aterielen som beträffan-
e personalen och dess utbildning samt 

at~ avgiva bärvidlag påkallade förslag och besvara gjorda 
rellllsser eller förfrågningar. 

4, §. 

111~ar~delsflotlan~ beredskapskon:nnilte äger att av verk och 
erf ~I~het~~· erhalla dc upplysmngar och det biträde, som 

Ja .. Oldl as for dess verksamhet och som vederbörande kunna 
%~ c 

De In o .. • o • 

lig a aven 1 man av behov och mom ramen för tillgäng-; 
a llledel anlita annan sakkunskap. 
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5 §. 

Handelsflottans beredskapskommitte sammanträder å ti l 
och plats samt 1111ed den ibland begränsade sammansä ttnin~ 
som ordföranden med hänsyn till förekommande ärende~~ 
för varje fall bestämmer. 

6 §. 

Kommittens ledamöter, sekreterare och sakkunniga åtnjuta 
ersättning av statsmedel enligt kommittelmngörelsen. 

Sammandrag av utredning angående handelsfartygs sky dd, 
beväpning och utrustning i krig 111 111 

(SöH 1955). 

Utredningens betänkande är uppdelat i följ ande kapitel: 

I. Internationella rätten och sjöfarten under krig. 
II. Permanent organ för handläggning i fred av frå gor 

rörande handelsfartygens skydd, beväpning och ut-
rustning i kdg m m. -

UI. Svenska handelsflottans utnyttjande i krig. 
IV. Anfallsmetoder och -m edel mot sjöfarten. 
Y. 

VI. 
VII. 

Metoder att skydda sjöfarten. 
Förbindelsetjänst. 
Personal för bemanning av artilleriet på h andels
fartyg. 

VIII. Personalens utbildning. 
IX. Bemanningsläget vid handelsflottan. 
x. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 

» Växeltj änstgöring» i handelsflottan. 
Samövningar mellan örlogsflottan och handelsflo ttan. 
Positionsregistrering av handelsfartyg. 
Kostnader. 
Sammanfattning. 

l. I frågan om svenska handelsflottans utnyttjande i J~ri~ 
a!1f~~- kommitten bl o a, att vi liksom m;tder sista vä1:ldskl'lg~!J 
fa rakna med att vara handelsfartyg 1 oceanfart fa ansln 
sig till där anordnade konvojer. 

419 

.::: 
2 
.5 
'O 
;:l 
0.1 
UJ ..., 
Q) 

..<::: 
-~ 

~ 

'O 
-~ 

UJ 
cd 

c-;; +-' 
rl :~ 

;:::; 
'd 

~ s 
o 
..<::: 
w 
-~ 
r-. 
0 

'5 
o 
~ 
;:::; 
o 
..<::: 
(fl 

bJJ 
:::: 
;:l 

~ 



420 

Yad beträffar trafiken kring våra kusler måste tonnau 
~:_:s es. för den civila s.iöfa_rten, för ma~·.inens h_jälpfartyf\ s a 1~~ for tillgodoseendet av vissa behov for armen och civilför
svaret. 

Den ojämförligt viktigaste d elen av vårt handel stonna a" 
blir den, som ombesörjer den för vårt land oumbärli ga j 1~~ 
P.?rte1_1 och den eventuei.ly exp?rt, ~om ~{an bliva .möjl~g .. Upp'
laggmngen av denn a s]ofart 1 kng paverkas givetvis 1 höa 
grad av krigsutvecklingen. Tillåler denna utveckling a ll vårt 
oceantonnage framföres till svenska hamnar, skall de nna 
möjlighet givetvis utnyttjas. Inträffar en utveckling av lllol
satt n atur, tvingas vi vidtaga alla åtgärder för att minska 
riskerna. 

Efte rsom vi icke på förhand kunna förutse, lmr kr igsut
vecklingen konnner att gestalta sig, måste vår impo rtplan
läggning anpassas till det sämsta fallet, va rmed försbis om
lastning av godset från ocean- till kusttonnagc. 

Importen av flytand e bränsle med storlanktonnage måste 
på grund av brist på omlastningstonnage under all a för
hållanden framför as på samma kölar från ursprungsorterna 
till svenska eller av Sverige disponerade lossnings
hamnar. 

2. I kapitlet om metoder all skydda sjöj'arlen behandlar 
kornmitten bl a handelsfa rtygens utrustning för självförsvar: 
val av vapen och i samband härmed behov av förstärkn i11gar 
av fa rtygsskrovet för artilleriet, vid are frågorna om perso n~ 
lig utrustning för självförsvar samt fartygens utrustning för 
självskydd och »civilförsvar». 

I fråga om självförsvar anför kommitten Ll a. att utebli
ven bestyckning av våra handelsfartyg i realiteten in ucbär, 
att farlygen utsättas för sådana risk er, all den liv-sviUiga 
krigsimporten även tyr as. Det mås te för övrigt anses y ara 
statsmakternas skyldighet att tillse, a tt svenska sjömän, solll 
fullgöra en for landets för~örjning och motståndsl.;:raft nöd
vändig gärning, erhålla samm.a möjlighet till självfö rsvDr 
som deras utländska kolleger och icke bli prisgivna n t ~n 
anfallandes godtycke. ~ödvändighelen av att vår:.1 h andels
fartyg förse~ med skäliga möjligheter till sjö lvförsvar fnll11-
hålles i öB :s tioårsplan, där det under rubriken »Det lo~ nla 
försvar ets utom. krigsmakten anslagsbehov på längre s1kt)) 
heter »Ett v lterligare medelsbehov, vilket bir torde }Jörn rc
dm·isas, är" med~l för handelshrtn~ens för~ecnde med Juf t·· 
värn. Kostn aderna härför kunna ick'e anges med n~1gon ~tö rre 

4:21 

Bild 13 och 14. Perspektiv i olja. 
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säkerhet men ha uppskattats till c:a 50 miljoner kronor 
d v s 5 miljoner kronor per år». ' 

a) Val au vapen. 

Vid bedömandet av bestyckningen i vad avser ·!O 
111111 

handriktad apjäs har valet stått mellan M/ 48 och ;\l/3G 
Sammanfattningsvis har följande framkommit: · 

Genont sin höga eldhastighet är M/ 48 avsevärt överlägsen 
M/36. 

Ur drifts- och underhållssynpunkt bedömas pJaserna un
gefär likvärdiga; detsamma gäller ur utbildningssynpunkt. 

Av betvdelse är att M/ 48 f n är standardpjäs i svenska 
örlogsflottan, vilket talar för att denna p j ä s anskaffas. 

Kraven på betjäning (laddare och langare) bedöm as bli 
något större för M/ 48 genom den högre eldhastigheten . 

Ä ven om ur kostnadssynpunkt M/ 36 ställer sig gynnsam
mare, är effekten av M/"18 så avsevärt mycket sEi rrc, att 
kommillen förordar sistnämnda typ . 

Härtill foga r kommilten en bestyckningspl an för h anclcl s
flottans fa rlyg. 
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Såsom framgår av planen föreslås anskaffnnw av hp · .. 
s~_1· ?ndoas t för st~rtanktonnaget och kust_to_nnaget. Sk~tf~
harfor aterfmnas 1 den tankegång, som t1d1gare framfö ·t1 

angående svenska handelsflottans utnyttjande i krio·. L s 
Genom marinledningens försorg böra pjäser jämte"'an1111 

"t" l f"f l" l lh m __ I_o~1 ans -:a ~s en I~t c enna plan ?.ch Higgas i fö1:råd, 0 111 
moJligt med hansyn hll de platser, dar kanonerna v1d hcho , 
~~~oia_ om~ordtagas å hä~·för ior~~ning~tällda fart~g e~ler d ä~· 
forstarknmgar m m maste utfaras mnan lvartillenel Olll

bordtages. 
Med hänsyn till de stora kostnaderna föreslås anskaffni ncr 

en av pjäser och ammunition uppdelas så, att ett först~~ 
handsbel~ov,_ ~1tgörande 113 av det totala och till en k ostnad 
av c:a 36 milJoner kronor, anskaffas snarast och resten med 
kostnaderna fördelade 11å 10 år. 

.b) För artilleriet på handelsfartygen er{orderliga j"örsfii rk
nzngar au fartygsskrovet (i anslutning till bestyckningspla
nen) och därmed fö renade kostnader framgå av nedanstaen
de tabell, vilken angiver medelvärden på mervikter och 
kostnader. 

Tonnagestorlek tdw l Beräknad l Beräknad kostnad för 

mervikt i kg nybyggda fartyg l äldre fartyg 

> - 10.000 2.400 4.000: --

\ 5.000 - 10.000 1.900 3.000: - Mellan 10.000 

3.000 - 5.000 J 200 2.000: -
f 

och 30.000: -

2.500- 3.000 1.200 2 000: -

500 - 1.500 300 iOO: - 6.000: -

200- 500 150 400: -
l 

3.000: -
l l 

Vad be träffar spörsmålet om del närmare förfaringssii ttet 
för anorduandet av ovannämnda förstärkningar anser kom
mitten, att följande väg hör följ as. 

Anorduandet bör ske efler frivilligt å tagande av redare. För 
ändamåle t insänder denne till Handelsflottans b eredskaps· 
komn'littc ritningar i plan och profil över vederbörligt f~_r· 
tyg. Genom beredskapskommittens försorg uppgöras alla fol' 
förstärkningsarbetet erforderiga specifikationer och ritning· 
ar, varjämte uppgift lämnas om erforderligt kuhikulrynnne 
för ammunition samt antalet extra man för b etjäning av ar· 
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tillerie t. Med ledning av dessa senare uppgifter bestämmer 
·edaren, var ombord utrymmen skola i händelse av kria 
~ordningställa~. för. amm_~1!1~tion, varvid hänsyn måste taga~ 
till god.~ e_~dsla.cknmgsmo.Jh~~l?ter: s~:nt för kanonbetjäning
arnas forlaggnmg - om moJ hgt 1 narhclen av de till tänkta 
pj äs platserna. 

3. Utrustning /ör själuskydd. 

a) magnetskudd och avmagnetisering. 
Genom Marinförvaltningens försorg har verkställls en ut

redning angående det tekniska utförandet av magnetmin
skydd å handelsfartyg samt en beräkning av härn~ed före
nade kostnader. Dessa framgå av nedanstående tabell. 

Tonnagestorlek tdw l Beräknad l Beräknad kostnad för 
mervikt i kg nybyggda fartyg l äldre fartyg - l l 

l 
20.000 - 10.000 6.40)- '!:.450 6 3.COO - 43.000 90.000 - 50.000 

10.000 - 5.000 4.450 - 3.150 43.000 - 30.000 70.000 - 35.000 

5.000 - 2.500 3.15Ll- 2.000 30.000 - 23 000 50.000 - 26.000 

Va? beträffar det närmare förfaringssättet i samband med 
uppratlandet av erforderliga ritningar för och insta1Jerandet 
ombord av magnetminskydd samt ifråga om gäldandet av 
uppk?mna __ kost~ad~r anser kommitten, att samma synpunk
ter hora gora sig gallande som. tidi!mre anförts beträffande 
förstärkningar fÖr artilleriet. Ll 

. I , fråga om avmagnetiseringsstationer framhåller kom
I~ntten betydelsen av att vårt land förfogar över ett tillräck
h~t a~rtal och lämpligt helägna dylika stationer för använd
~ll1g l s~väl fred som krig. Därest behov av ytterligare dy-: 
hka stah~mer kan be_räknas uppstå i händelse av krig, böra 
P,laner fmnas uppgJorda härför ooh anläggningarna helst 
ayen vara uppförda redan i fred, detta med hänsyn till den 
vrtala betydelsen av att våra handelsfartyg med miusta dröjs
Inå l bli skyddade mot magnetminfaran." 

b) paravansvep. 
f För att vara effektivt fordrar detta svep en relativt hög 
art ( > 12 knop) . I vad m.ån våra handelsfadyg böra fö1~ 

ses med dylika blir - förutom av farten - heroende av and
~a. faktorer såsom vattendjup, befintligheten av särskilda 
linsvepare n'l In. 
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Utan att närmare diskutera dessa och andra på fr ågan in 
verkande faktorer framför kanunitten den uppfatlningcn, ni; 
våra förråd av skyddssvep, vilka under beredskapsåren an
skaffades för handelsflottan, alltjämt böra underhåll as och 
vid behov kompletteras. 

c) bullerbo.far. 
I likhet med vad som föreslagits b et räffande skyddssvep 

höra lämpliga hullersvep anskaffas - dock endast fö r stor
tank- och kusttonnage - och hållas i förråd. 

d) rök- och dimbilclningsanordningar. 
\'issa utländska uppgifter ange, att fasta dimbild ni ngs

aggregat - monterade aklcrut i f::lTtyget .- i regel c 11 <1a st 
avses för handelsfartyg med specialuppgifter (trupp trans
portfartyg m m). Dimboj ar däremot avses komma ti ll an
vändning på handelsfartygen, ooh tilldelningen är 10 hojar 
per oceangående fartyg och 5 per k ustfartyg. Denn a m ate
riel fö r varas i fredstid i militära förråd. 

I{!ommi tten anser, att den ovan anförda utländska u ppgif
ten med fördel k an tagas som. norm även för våra förhål
landen, och att erforderlig materiel sålunda bör anskaffas 
- dock endast för stor tank- och kusttonnage. 

e) sjunkbomber. 
Erforderliga ritningar och planer böra finnas uppgjorda 

för detta vapens användande ontbord å sådana handelsfat.·
tyg, där vapnets praktiska utnyttjande bedömes kunna ~]J
va sannolikt. Marinens förråd av sjunkbomber av Hi.m phga 
typer bör kompletteras med hänsyn härtill. 

f) tankning till sjöss. 
Krigserfarenheten visar på betydelsen av att örlogsfa r tyg 

- och i princip även handelsfartyg - kunna komplettera 
sina bränsleförråd under gång till sjöss. . 

Kommitten anser, att tilläckliga skäl knappast för el igga 
för att våra stortankfartyg utrustas på liknande sä tt men 
fäster uppmärksamheten på denna fråga, därest denna skulle 
behöva närmare studeras. 

g) maskeringsmålning. 
Kommitten anser ändamålsenligt, att maskeringsmöns ter 

uppgöras för (nybyggt) stortank- och kusttonnage gcnoJ11 
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av Handelsfiollans hcredskar)skommitte t ex i sam-försorg 
band m ed uppgörandet av förslag till förstärkningsarbeten 
0111)Jord . 

h) handelsfarlygens utrustning {ör ciuil{örsvar. 
Vad be träffar skyddsåt~ärd~r mot atom:vapne~1s .~·~dioak

. a vet·lming-ar samt racholo"Isk och k enusk kngfonn!! er-tJV< . "' , , u • ·dras i k rigstid för handelsfartygen viss extra utrustnmg 
~~~· mä tning av radioa.ktiva st.rålningen sam.t för ind~kcrit.~g 

h sanering av kcnnska stndsmedel. Dylik matcnel bor 
~~ skaffas och hållas i of~rråd i fredstid .~en~n~ ~?rsorg a~ 
den myndighet, som .. al~ggcs .. an~vare~ for ~1~1lforsvarct. a 
råra handelsfartyg. Harvid bor lampligen fol]aS dc anvls
~ingar, son: i detta oavseende .. fö.~·eslås lämn~s fr.ån mm·~nen. 

Kommitten föreslar, att harfor erforderliga mstruktwns
böcker m m utarbetas genom marinens försorg, varjämt~ 
den praktisk a utbildningen i princip ordnas.;_ marinens reg1 , 
enär marinen äger härför lämpliga utbildnmgsanstalter och 
trän ad inst ruktionspersonaL 

4. Personal för bemanning av föreslagen artilleribestyck
ning på handels( artygen. 

För att ar tillerimaterielen ombord å handelsfartygen skall 
fungera väl måste den betjänas av välutbildad personal. När 
det gäll er att bestämma vilken personal, som. bör avses föl' 
denn a tj änstgöring, kunna flera vägar vara tänkbar a för vårt 
vidkommande. 

Följande personalkategorier kunna principiellt förekomma: 
. a) Militära kanonbetjäningar, som. embarkera utöver or

chnarie besättningen. 

b) Sj ömanshusinskriven och f d sjömanshusinskriven per
sona] som fullgjort sin värnplikt vid flottans däcksa,~delning 
0~h därvid erhållit utbildning i luftvärnsskjutning, mkalla~ 
VId fö refallande behov (beredskapstillstånd och krig) och 1 
11~ån av tillgång och får genomgå en kort repetitionsutbild-
11111g vid kdgsluftvärnsskjutskola. Därefter hemförlovas per-
80~1alen och taaes samtidigt i anspråk med stöd av tjänste
PJ~ktslagen för lwmmcndering å handelsflottan såsom civila 
SJotnän, men med uppgift att betjäna luftvärnet. 

va~) ~j ö1~1än såväl _uncle:· ~om i. ocl~ ev~n!u~llt även över 111Phktsaldern utbildas 1 fredstid v1d fnvllhga kurser om 
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c:a 2 veckor vid marina utbildningsanstalter i framfö r nllt 
luftvärnsskjutning och skyddstjänst Kt~rsern~ d(~]a sth iipp_ 
na för såväl befäl som manskap. Dyhk utb1ldnmg k Völl ifi_ 
cerar för tjänsi vid luftvärnet å handelsfartyg. 

d) Viss personal tillhörande handelsfartygens ordina rie 
besättningar snabbutbildas i samband med att lvarti llc rict 
vid beredskap eller krig installeras ombord. 

I knpitlen YII- XI framlägger kommitten bl a synpunk tcl' 
och förslag rörande personal och utbildning samt vä x c h er
kan handelsflottan-örlogsflottan. Ehuru det kunde vara av 
värde att vidareföra dessa, falla de dock utanför den na [us
berättclses ram. 

Bild 15. 

M/S \Vindward Islands, tillhörande AB Oceankompan,i.'2t, Göt eborg (1 95 4). 

Stöd åt den mindre och medelstora skeppsfarten. 

I år~berättelsen för år 1953 anmäld~ ~ör~dr~g::u:de J~ »l~t~~ 
f6; muHl~:e och medelst~_rt otonn;:ge» (f1S ]Ul1l 19:J-! s!d. _3(\, 
- 334). Foredraganden for ar 19;:>4 recenserade den s k L I11 
bergska komrnittens utredning »Stöcl 8t den mindre och me
delstora skeppsfarten» (TiS juni 1955 sid. 395-100) . 
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Den 1 mars 1955 avgav vhcfen för marinen till försvars~ 
·tabschefen yttrande över ovan nämnd kommittes bctänkan

~\e (Statens Offentliga utedningar 1955: 2). Utdrag ur marin
(hefens yttrande följer här: »Efter hörande av marinförvalt
-~ingen får j ag i ärendet anföra följ ande. 
1 

»Ur beredskapssynpunkt inger redan det mindre och me
delstora tonnagets nuvarande storlek och ålder allvarliga 
betänkligheter. En ytterligare försämring i dessa avseenden 
skulle m.edföra en lucka i vår militära och ekonomiska för
svarsberedskap, som kan få ödesdigra följder». 

Detta lika riktiga som allvarliga konstaterande i betänkan·1 
det (sid. 25) visas icke minst av att tillgången på det mind
re tonnaget redan våren 1953 understeg beredskapsbehovet 
med c:a 90.000 bruttoton. Tonnaget i denna grupp är emel
lertid genomsnittligt av hög ålder och var 1952 till 70 r;;, 
tjugo år gammalt eller däröver, vilket betyder a tt huvud
delen redan då nått sitt ekonomiska optimum. Innebönlen 
blir den, att under de sedan dess gångna tre åren läget för-• 
sämrats, varför det mindre tonnage, som k an anses använd
JJart ur ekonomisk och beredskapssynpunkt inom komman
de 5-årsperiod bedömes ha minska t med ytterligre c :o 85.000 
bruttoton eller att underskottet då ur försvarsberedskap s
synpunk t kan anses vara c :a 175.000 br u ttoton . 

Bild 16. Motorseglaren Ferjo, 426 tons standard (1946) . 

;;o 
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Det medelstora tonnaget översteg våren 1953 beredskaps. 
behovet med c:a 100.000 bruttoton men minskades åren 1\)33 
- 54 med c:a 64.000 ton. Då detta tonnage år 1952 till 0 1n. 
kring 60 % hade en ålder av tjugo år eller däröver komn1et 
sannolikt det förut nämnda överskottet - om så icke red an 
skett - att inom en nära framtid förbytas i ett undersko tt. 
En stor del av detta tonnage, och särskilt det värdefulla, HY lt

jas enbart i trafik mellan utrikes hamnar och är därför. lit 
beredskapssynpunkt icke säkert åtkomhgt. 

Det bör frmnhållas, att förnyelse och utbyggnad inom en 
5-årsperiod av det mindre, ur beredskapssynpunkt nödv~in
diga tonnaget med de sakkunnigas beräkningsgrunder sku lle 
kräva en kostnad av c:a 525 milj. kronor (175.000 brt x:3.000 
kr). Inom de närmaste åren konnner dessutom kravel på 
ersättningsbyggnad för det medelstora tonnaget att bli av

sevärt. För enbart förnyelse, inom en 5-årsperiod, av det nu
varande mindre tonnaget, som överskridit sitt ekon omiska 
optimum, erfordras c:a 255 milj. kronor (85.000 brt X3.000 
kr). 

D:et kapitalbehov för lånefonden, som de sakktmniga fö 
reslagit, synes därför lågt jämfört med ovanstående över
slagsvis beräknade kos.tnad. 

Det bekymmersamma läget i fråga om det mindre och 
medelstora tonnaget har, som utredningen framhållit, sin 
främsta orsak i driftsekonomiska förhållanden, på vilka jag 
saknar anledning att ingå. 

För marinens del är tillgodoseendet av dess behov av 
hjälpfartyg av stor vikt. Det är därför önskvärt, att av sta
ten vidtagna ekonmniska stödåtgärder framför allt hänföra 
sig till nybyggnad av härför lämpat mindre och mede lstor t 
tonnage av hög teknisk tandard. E rforderli gt antal fartyg av 
dessa kategorier böra efter anvisningar av marinförvaltni ng
en konstrueras m:ed från början inbyggda förstärkningar för 
bestyckning samt utrymmen användbara för förvaring ar 

ammunition, för minskydd samt, i vissa fall, lämpliga last
nings- och lossningsanordningar m m . Härav orsakade om· 
kostnadel', som torde komma att uppgå till b1ygsamm a be
lopp om hänsyn härtill tages vid konstruktionen, böra töckas 
av sän;kilda, förslagsvis till m arinfö rvalln ingens förfognn
dc s tälld a m edel. 

Ur 1nilitär synpunkt är det i övrigt av betydelse att .. det 
mindre tonnage, vilket erfordras. för de sjöv~iga mil!~~~ ra 
unded1ållstransporter som måste ersätta skada de l::m dYaf(fl 
transportmedel, utökas i erforderlig omfattning. Del giil!c r 
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Bild 17. M/ S P c ;·:ia. %0 dwt (1955) 

en!el!ertid !1ärvid~ag !eke enbart att skaffa tonnage. Detsamma 
n~.aste - . llksom 1 fraga om marinens hjälpfartyg - vara av 
hog t:k1: ~s l~ standard. ~at·tygen komma såväl i fred :-;om krig 
at~ . haf1 k ~1 a o bl a sma h amnar och lastageplatse1· med be
gran~ad _ hllgang på .kranar. F~rtygen m åste därför ha goda 
lastnmgs~ .. och lossm~~.gsanordmngar. De stalliga lånemöjlig
het~rn a fo~· lonnagcfornyelse böra därför i första hand föi·"' 
behall~.s sadana redare, som visa sig intresserade av här 

ovm: n~ 1:m~l t~nn.ageansl~affni~1g. Frågan om bestyckning och 
a~1d1 ~ sky(ldsa lgarder p a dylika far l va är f n föremål för 

b~rslold .ut~e<~~:ing inom nwri~1en.' vai·:fÖr jag förutsätter att 

l o sa_tt l hllfalle att yttra nug mnan beslut fatt a s Olll ev. 
anevillkor.» 

Sanunanfattningsvis anför chefen för mar in en, 

t .!tt .. det sta lli~a ckono1~iska st~det för nybyggnad av f ar~ 
) ;s hor ske en hg t utrednmgens förslag, 

f}tt de av utredningen angivna kapitalbehoven främst i 

1~'!~.?111 lånefonden synes böra höjas för att den e rforder 
to ornyelsen av de t nuvarande mindre och medelstora 

nnaget skall kunna ske inom de närmaste åren 
att vid en s·l.l r···· · 1 ·1 ·r· t ·· ·· 1 ,'l · do <c an o~ 11) e .sc c c nu 1 · ~u·a on s ~ ema en hll.ao-
ses samt "' 

att dessa ·· 1 o I 1 ·· ·· föt . . < on.s .;: ema )Ora narmare utredas och fastställas 
kte ~~tt kunn a mtagas som villkm för slaUig Em oivning eller 

c ltgarantier. t> L 
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Bild 18. 

s t a tsisbrytarnrt. Thule t. h . och Y mer i gemen sanL kamp mot h aYs!e<e,l . 

Sveriges statliga isbrytarverksam het 195,l/ 55. 

l s/ö rh ålland en . 
Yintem 1\)5-1/ 55 var n[tgot strängare ä n no rm a lt._ Issv.[lr ig

h eter f örek om ma i alla våra kustfarv atten och sm storsin 
ulbrednincr nå d d e isen under fö r sta vec k an a v m a rs, d [l gro.\ 
is förekoJ~ även vi d västk usten. Isläggningen i v rn ·a l!O!'C~ ll~ 
gas le h am na r bö r jade någon veck a t idigare än vanhg~ ~ 1 • 
och redan omkrin[~ den 10 novem ber ~ppstod_o vissa ~v:n·Ig: 
h eler fö 1· sjöfarten i Luld10m rådel. Framo U~~ de n ?.O .~10 
vcmlrr skedde istiiiväxten snabbt, men d 1 vadrcl. <la l'(' dCI 
blev ~ni l da re, s loppades isläggningen. i )'H re .~kärgf~~:d:n·n~. 
och nå non nämnvärd u tbredning av Islaeke t agdc <~arcf t c,. 

b J) o . • ·L • L " • J'1J1ll3 il int e r um in li ll å rcls slu t. a VIll e m 1 uoq a n av . ' l· 
åte rkom, tillfrös p å kor t t i<l n orra Bottenviken och 1scn .\~n 
b redde si er (hircfter på någon veck a sydvart u tefter s_v' ns

1 s 
b ~ I . ' o l bl ld·ll e. k usten ned m ot Ålandsh av. nnhen av nuu_wyen ' flY 

genom ostliga och no rdostl iga Yinc1a r packis 1 mre delen 
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Gävlebukten och i öregrundsgrepen. \'id samma tidpunkt 
Jad e sig isen i skärgå rdarna vid östersjökusten och i Kalmar
sund; även i Öresund och Falsterboområdet bildade:; en del 
i~- och snösörja. Den period av mildare väder, som inlr~tffa
de i slutet av januari, stoppade tillH1lligt upp isläggningen, 
men und el' sena re hälften av februari rådde kyl a över hela 
Iande l vilket medförde en hastig isläggning i BottenhaYe t 
och Ä]anclshav, ävensom en ökning av isen ulefter östersjö
kusten samt på sydkusten. I slutet av m~!n;.Hlcn upps todo is
svårigheter i ö ,resund och Kattega tl och i Lötjan av mars 
förekont is även i inre delen av Skage rack. D å issvå righeter~ 
na i mitten p å mars voro m er ell e r mindre överst&ndn a p å 
västkusten och i vih a swlliga farv a tten, förekom f o rtfaran
de grov is i södra Boltenhave L \'id m å nadsskiftet april- maj 
förekom ännu grov is i västra K varken och sydost om Holmö
aadd, men under först a veck a n i maj började d enn a is lö
~as upp och driva till h avs. Islossn ingen i Boltenviken var 
på grund av den kalla vå ren förs en a d , och först under vec
kan d en 16- 22 m aj som va r regnig och varm satte nedsmält
ningen igång på allvar. Und e r slutet av m a j skingra des isen 
hastigt och vid månadsskifte t maj- juni förekom endast en
stak a drivisba nd längst upp i norr. 

lskontorcn . 

Tillfälliga iskontor upprättades i Karlskrona, Malmö och 
Göteborg. 

Verksamheten vid iskontorel i Karlskrona började den 11 
januari och a vsluta d es den 26 april. Iskonloret i Malmö öpp
nades den 22 feb r u ari, då i~svårigh eter börjad e uppsl~1 i 
Falsterboområdet. D en 18 mars kunde kontot·e l stån gas eft ee 
att ha var it i verksa mh et under 25 d agm·. Den statlig::~. isbry
tarverksamhe len p:1 v~istkuslcn hedrevs dels under elen tid 
iskantoret i Göteborg var upprättat, nbimligen från den 22 
febru ari till d en 10 mars, d e ls i viss utsträckning så väl före 
som efter denna tid. 

Isbrytarna. 

För den omfatlande isbry tn ingsverksamheten insattes för
~~t~~~1 statsisbry tarna Thule och Y mer ocksf1 ett stor l an tal 
~hJalpisbryt are». Uppgifter om dessa samt om isbrytarnas 
lusatser över huvud framgår av efterföljande »Uppgift å 
a!Halet genom svensk statlig isbrytarverksamhet utförda as
Rlstanser 1954/ 55». 
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Bild 19. 

Hjälpisbrytaren Tyr är ett bra och typiskt exempel på sådana isJn·y-
.. d f l f.. 1 1 · IJP 0 Hter ocll tande boo·serbåtar som äro mycket var e ul a or o m!a u . ,, 

som i sv~ra isvintrar även fil tas i an språk för ln.vs,isbrytnings \·erl'
sam.heten, då st ats isbrytarna icke förslå. 
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Uppgift å antalet genom svensk statlig isbrytarverksamhet 

utförda assistanser 1954/ 55. 

Yid tabellens läsande bör bemärkas, 

att assitenternas längd varierat från c:a v~ timme till 24 
timmar och att, då far tyg assisterats under flera dagat·, ny 
assistans ansetts påbörjad vid midnatt; samt 

att assistansarbete skärgård som regel endast omfatta r 
ledning i isränna. 

Thu!e 

Y mer 

Hjälparen III 

Garpen 

From 
Tor 
Poseidan 
Holmen VIII 
Starkodder 
Te be 

Trio 

Starkgrogg 
Starkodder 
Falk e 
Bröt,Anund 
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Isbrytare Tidrymd Arbetsområde l te~:ci;;~; l 
----------~----------~----~-------------
Te be 
Mun in 

l 
Starko:ider 

Oaxcn,Beta 

Oaxen V 

Poseidvn 

V,istervik 

DrJgo' 
Styrbjörn 

Ebbe 

Ö land 

Ra n 

At le 
Hektor 

Mico 

Björnen 
Dan 
Ra n 

Göta Lejon 

Tyr 
Herbert 

Einar 

Rudolf 

Balder 

T im 

Tom 

Tug 
Tyr 

Tro!lhätte Kanal 

Herbert 

Einar 

Rudolf 

20/3, 31/3 
16/3 
16/2 

21 - 23/2, 25/2 
1- 3/3, 8-9/3 

15- 16 /2, 2-!13 
29/ 3, 23 /4, 28/4 

26- 27/2, 1- t /3 
8/3, 12/3, 21-
22/3, 2/4, 4/4 

1814 - 19/-l: 

2/2 
23/2 - 15/3 

18/1 - 26/ -l: 

19/1 - 181-l: 

20 /1 - 5/-l: 

26/1 - 4 /3 

21 / 1 - 19/3 

2/3 - 30/3 

24/2 - 18/3 

21 /2 - 24/2 

3/3 - 10/3 
28 /2 - 10/3 

22/2 - 16/> 

25/2, 2612, 3/3, 
4j) 

25/2 - 2/3 

24 - 27!2. 
15 - 16/3 

18 /2 
21 /2, 22/2, 25/2, 

27 /2 
22- 25/2, 713, 

8/3, 13 /3 

23- 25/2, 5- 7/3 

17- 21/1, 10/3-
30/4 

14- 18/ 1, 21/1, 
21 - 25/3, 28 -

31 /3, 15/4 

15- 21 / l, 18/3-
30/4 

14/ 1 - 21 / 1 

17/1 - 21 /1 

2 

l 
9 

6 

13 45 

2 

5 
63 
16 87 

14 

5 
14 

·~ 37 

23 
4 
8 35 

Il 
23 

4 

6 
8 

l 
-! 

7 

6 68 
48 

16 

51 

8 
6 129 

S: a 658 

Mälaren 
)) 

,, 
Södertä ljeom r å det 

)) 

Valdermarsvik 

Bungenäs 

Fårösund 

Kalmarsuni 
>> 

Karlskrona skärgård 
)) 

Hanö - Utklippan 

Falsterboområdet 

)) 

Västkusten 
)) 

)) 

" 

)) 

)) 

Vänern 

Trollhätte Kanal 

Vänern 

Göta älv 
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Bild 20•. 

H:elikoptern i isbrytningens tjänst, ett värdefullt komp;ement för 

isspanin g, und erhålls- och sambandstjänst. Isbrytningsve·rksamh et ans 

behov av samverkande flyg är påtagligt. Genom he:ikopterflygets 

utveckling beräknas havsisbrytningen få ökade möjligh~2 ter till 

planläggning av sin verksamhet. 
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Isbrytaren Oden. 

Issvårigheterna vintern 195-1/55 liksom förvintern noven1_ 

ber- december 1955 ha starkt belyst behovet av ytte rligare 
statsisbrytare. Särskilt framstår detta, då Atle behöver er
sättas. Den nya isbry taren Oden blir därför ett \ älkomlllet 
tillskott. 

Beslut föreligger nu att Oden skall byggas vid det fin
ländska varvet Sandvikens Skeppsdocka i Helsingfors . Detta 
varv som tillhör den stora \Värtsilä-konccrnen, är i hög grad 
ägnat att genomföra ett dylikt bygge. Förutom den till fi nska 
~ ' o l')" 1 staten byggda isbrytaren \Voima, har varvet ar • ;) - ~ leve-

rerat en liknande isbrytare till Sovjetunionen, K a pila Il Be
lousov. Ytterligare två lika fartyg för samma bes.täll a re äro 
uneler byggnad. Oden kommer a tt byggas efter 1 stort sett 
samma ritningar som dess a fvra fartyg, ehuru vissa sm~irre 
förändringar, betingade av svenska förhållanden, komma att 
införas. Det är således ett i fråga om isbrytarbygge mycket 
erfaret varv, som tillsamrnans med våra svenska isbry lll ings
expcrler kommer att konstruera och bvgga vårt sen ast e t ill
skott till isbrytarflottan. 

Till sin storlek kommet· Od en alt bliva något större än 
den år 1932 byggda Ym cr , vi lket f ramHir av ne d ans t:1cnde 
tabell: 

bngd v. L . .... . .. . . 
bredd v. !. . ... . . . . . . 
d j u pgåentlc ...... . . 
ma!"kineffekt ....... . 
deplacement ... . ... . 

Yn1er 

75,0 lll 

18,G » 
6,4 » 

!"1'.000 ehk 
4.330 t 

Oden 

77,;. rn 
18,7 » 

7,0 » 
10.500 chk 

5.300 

Oden beräknas genom sin storlek kunna assistera ln-;tfar
tyg upp till 10.000 'ton dw och tankfartyg upp till lG.OOD ton 
dw, och representerar det allra senaste på isbrytarkon st ruk; 
tianens område. Fartyget blir sålunda bl a utrustat m ed !va 
förpropellrar och två akterpropellrar till skillnad m ot vara 
befintlie·a isbrvta re vilka förutom två akterl)l"ODell rnr en-

b - J ' . -

dast hava en förpropell er. Förpropellrarna bidraga Bcnoi~~ 
sin sugande verkan högst väsentligt till förstävens son c\~ 1 

brytning av isen och genom att undanföra sönderbrutna 15
' 

stycken och issörja underlättas fartygets fr amkomst pcnon~ 
is~n. Därjämte åst~dkomn:es en effel~tiv vatt~nströnnung_ ~~L 
efter bogarna och fartvgss1dorna, vanQenon1 1snwssans tt; . 

~ - ' ~' - . J]S' 
mot fartyget minskas. Isens friktion mot fartygsskrov et Jl1 1 
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};_as härigenom och isbrytningene underlättas. ?.essutom o ökar 
ropellerarrangen~ang~-~ m;d tva. prop:_llrar f_or och tv~ ak.

fer farty~ets manoverformaga, vllket for en Isbrytare ar av 
törsta v1kt. 5 
Ä ven till det yttre kommer Oden att skilj a sig från sina 

föregångare. Fartyget kommer att byggas med två genom
gående däck samt lång back och ett större däckshus mid
skepps på övre däck, vilket allt kommer att förläna farty-
6et ett intryck av kraft och styrka. Under huvuddäck ind~las 
fartyget genom tvärskeppsskott i 10 vattentäta avdelningar. 
Genom två kontinuerliga långskeppsskott avdelas fyra ma
skinrum och två lastrum samt åtta siclotankar bonivarts. 

Du bbelbotten sträcker sig från för till akter och bildar 
till sammans med sidatankarna förvaringstankar för 850 ton 
brännolja, 117 ton smörjolja, 195 ton färskvatten och 600 ton 
barl astvatten, varjämte piktankarna rymma 150 ton vatten 
vardera. Dessa förråd beräknas giva isbrytaren en aktions
radie motsvarande en månads vinterkampanj. 

Mellan huvuddäck och övre däck finnas borelvarts mitt på 
fartyget två krängningstankar. Medelst en kraftig pump kan 
ca 20{} ton vatten växelvis pumpas mellan de två siclotan
karna på 90 sek. Fartyget skall I)å detta sätt kunna krängas 
från den ena sidan till den andra ca 7o. Denna krängande 
rörelse lösgör fartyget, för den händelse det trols allt skulle 
ha kört fa st i isen. 

Besättningen kommer att bestå av tillsammans 109 man. 
Officerare och äldre underofficerare förläggas i enkelhytter, 
besättningen i övrigt i rymliga tvåmanshy tter. För samtliga 
kategorier av besältningen anordnas trivsamma mässar och 
dagrum. Inredningen ombord blir av hög standard och kom
pletteras av tvättrum, toaletter, bastu och en rymlig sjukav
delning med apotek, separat isoleringshytt, badrum etc. 

Köket förlägges i överbyggnaden och kommer att utrust as 
med m odern elektrisk köksutrustning av hög klass. I nära 
anslutning till skeppsköket förlägges de olika mässarnas 
Penterier. Kylrum, frysrum, proviantförråd och bageri med 
elektrisk bakugn fullständigar ekonomiinrcdningen. 

p ,et helsvetsade skrovets form utarbetas med tanke på 
~torsta effektivitet vid isbrytning. Isbrytarstäven lutar 22° l· YL. Midskepps kommer skrovsidan att bilda en 20° vin
'el med lodlinjen i VL. Denna form. förhindrar, att farty
f~t pr essas fast i skruvis. Omfattande isförstärkningar in-
1,~ggas i hela skrovet och bordläggningens tjocklek i VL va-
letar mellan 27 oeh 30 mm. Mera utsatta detaljer såsom 
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Bild 21. 

Den nya stats.isbrytaren Oden, en r ekon struktio!n av konstnären 
Magnus Gerne. Oden beräknas kunna träda i tjänst vin te·rn 1957/58 . 

Ett välkommet tillskott till vår stats·isbryt~r1lotta. 

fartygets stävar, propelleraxelbärare och roder utföras <lY 
stålgjutgods. Akterstäven är över VL utformad till en bog
serklyka, vilken kommer till användning vid bogsering m· 
svagare fartyg vid svåra isfö rhå llanden. 

Fartygets propellrar göras av stålgjutgods i 4-bladigt ut
förande. Förpropellrarna får en diameter på 3,5 m och ak
terpropellrarna på 4,2 111- De senare väga nära 10 t j st. P ro
pelleraxlarnas diameter blir ~100 mm. styrmaskinerie t blir 
elektriskt-hydrauliskt och skall kunna manövrc1·as fr ån sPI
väl styrhytten som en akterut belägen manöverplats. Ankar
spelet blir elektriskt drivet och placerat under back <liickel 
varigenom nedisning undvikes. En helautomatisk b ogsel·
vinsch om 60 tons dragkraft uppställes på kraftiga fumla
ment akterut på övre däck. Däcksmaskineriet komplette ras 
i övrigt med mindre förhalningsspel, 2 lastvinschar fö r va r
dera en 10 tons lastbom m m. Såsom förut nämnts kom1ner 
förutom från förliga bryggan fartyget även att kun na 111<1· 
növreras från en akterlig manöverplats. Sistnämnda ma no
verplats användes vid backgå ng eller då ett fartyg skall b~W 
seras och intagas i bogserklykan. Maskintelegrafens öve do
ring blir mekanisk till det elektriska manöverrummet och 
va1)e manöverplats förses med fullständig instrum ente ring 
för kontroll av maskineriets drift. Vakthavande officern kall 
således direkt från manöverplatsen manövrera fartygets !11a· 
skineri. Erforderliga reservanläggningar i form av elck tn skfl 
maskintelegrafer och dylikt installeras därjämte. Oden ko_n,. 
mer att förses med modern radarutrustning för isnavige r ll1g 

441 

f ·· 1. Jägesbcstä1nnina och övervakning av iskonvojcr. Där-ch 0 
' "' l d l ?.. te kommer fartyget att utrustas mec mo erna gyro -.on~-

Jaill r r adio])eJ'lanläggnina, ekolod m m samt ett par kraf-nsse , · < . ~ "' • . .. l · 1 · r" strålkastare, vilka visat Slg vara av stort vare C VH lS-
t\~atning och _konvojering under den mörka d.~lcn av dy?n ct: 
b Yd . utrustmngen kommer att omfatta 4 sandar::~ppa1atei ]la 10 · ' · 11 l l .. · och 3 m.?tta~arapparat~r.. ~essutom msta eras en or< er log-
talaranlaggmng 1 hela f m t) get. 

slutligen kan nämnas att fartyget f~rses med 4 livbåtar 
h en motorbåt samt arbetsbåtar och 1sekor. 0
\tatsisbrvta_,·cn Oden. berä).;nas ku1~1~a _i~1lräda i tjänst för 

att delta ga i JskampanJen ymlern 19~)/ / oR. 
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.fToR.~ I rANNtE.N t. COMMOA./W€.1:.L r~ 

HNJDE_LSFLOTTOR 
PA EN f11LJON TON 
OCH DAROVER 
~ · Jt 1 '~T LLOYD'S RE. ~JSH .< 

1•4t /t iA 1'-"'"'""~•lf'l ]i..Atl.V 

"t.yAMA l~"fLIC/1 

Bild 22. 

Världshandelstonnaget 1955. 

DE. 5 Tb"RRE 
TA!VI(FARr>'65rLOrroR/YA 
........... , L l OV D'r ~((; . ,.,..,(l 

/'1"'i.;7();yEA?. ~~-roN 

H E. LA 
v/l:R.wEN 

----- Varv ---erken , Göteborg 

ms, Malmö 
Göta v 

!{ock u 

Eriksb 

Udd ev 

Lind h 

öres u 

Oskar 

Finn b 

Helsin 

Ekens 

Kal ma 

Norr k 

Sölves 

Gävle 

Karist 

Ha mm 

Falken 

Liclin g 

erg. Göteborg 

allavarvet 

olmen, Göteborg 

ndsvarvet, Landskrona 

sham ns varv 

oda Varf 

g borgs Var f 

berg 

r varv 

öpings varv 

borgs varv 

varv 

ads varv 

arbyverken 

bergs varv 

överken 

er k en j Asr,~ 
rson Br. La 

Lödös e V arf 
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Varvsåret 1955. 

1 

Sjösatta handelsfartyg l Levererade hand .fartyg 

Antal l D w. J H. K. l Antal J D . w. J H . K. 

l 9 180.550 81:.800 l O 184 710 78.200 

9 187 300 79 .000 9 167.520 73.400 

10 ! 50 225 91:.520 JO 146.475 91.200 

I l 81. 170 52.400 10 100.300 62.700 

l 9 49.90:J 25 450 8 65.410 31.200 

5 36.325 24 570 7 5 2.105 27.170 

6 36.690 21.925 5 27 .690 15.80J 

4 l 5 110 5.650 4 4.640 3.825 

2 l 7.700 7.400 2 8.070 7.540 

3 6.540 10.100 3 6.540 10.100 

2 1.700 1.000 2 l 070 l 700 

4 4.050 3.540 3 3.125 4.340 

4 3.900 4.125 i: 3.640 3.925 

4 1.880 3.200 3 1.410 2.400 

J 350 2 1.075 600 

l l - 575 (skro v. t . lotsfartyg) 

l l 928 720 2 1.843 1.380 

3 980 1.360 l 550 910 

7 465 925 

l 240 3 260 

2 940 1.600 

Bild 23 . 
'l"r Josefina Thorden, 32.2.30 to~n dw, 18 k nop. Byggd i Uddevalla. 

Levererad 1955 till RederiaUi abo;aget Comitia, Uddevr.lla. 
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Svenska handelsflottan~ hernorter l januari 19 56 
( Enli!(t Det Norske Veri ta.< - Jarl\g pcl /00 ton nrh därövPr J 

----- \tOTO R F ·\H TYG AI\GARE l HÄRA\. Stli lm·h j .. ru Tr11 tll'h kompusit ~tål ,,..h joHn •t TOTALT TANKFARTYG liEMOR T 
1011111 1 lu .-t"" u u hol hr.• \IIU ;milt l lor. -\1111 tltllul hr .- tun nntul l lor . •luu 

1--
l 7H Hl2.til 9(>7 J 211 219.fl~6 Jll .t J.o:I.UIIt 19 2:\s.7:t\ stockhalm 

Göteborg·· 211~ fi7S.III l III J_(,~(, -~1 fii.H77 :!76 IJ;)lLlH - ~ :t! 292.<JQ9 
Hälsingborg III l ·l fl . t:lfl :J:! .)().2;) 0 ?:l ::! 07.JHH :IH.:WH 
Trelleborg 12 79. 7S - ~ 9 1.).1.)4 21 9-tiJIIH fdAilH 
Kungsbacka .. fl~.lt:l 7 fl9 . 12:1 fl9.12:1 
Malmö .... l fl ·16.fi7S 262 16 J 1.160 :t r. SH.297 :12. 70.) 
Uddevalla J.t :11. 171 s 24.146 19 SS.J 17 21.060 
Kristinehamn 2J.276 6 2:1.276 JO. JH 
Munkedal 2::!.:17 ~ n.174 22 .. 17l 
Jonstorp 7.1.~H l i.(d4 lfi.HII2 
Karlstad .. . l3 9.YJ2 i.OY2 19 17.02 t ·199 
Höganäs 2.fi22 )O(t J:J.24M 'l JS.97fi 
Västervik .. l :l.fl92 199 1 .. 1:12 III J;;.r,.n 9.461 
Karlshamn - - 14.272 162 14.·1H 13. 197 
Slite . 12.H46 199 J:LH J:i 
Lidköping . IM 6.972 9~1 3.21 s 27 Il. l l H l.IH2 
Härnösand 1.166 1.33R 11. ·197 IS ll.tllll 
skärhamn 25 6.962 22 ~.714 .n 10.076 2. 113 
Kalmar Il 2.706 96 1 ~.7911 21 7 .. 117 
Norrköping 1..17b ~OJ 5.1194 1·1 f>.H71 196 

Bild 24 . Visby ~ .. 132 .17 1 1.621 5.:i2h 
Landskrona 227 :t669 <l . !OH ' 212 x Göte torg-. Sjösä ttning av Bergeboss , 33.0001 dv•t. Uddeholm . . . 2 .. 109 Hl2 :L:~2! " )~ . Halmstad 1.271 14() 1.7b9 :t.IR9 
Simrishamn 1.003 l .R77 2.RBU 
Gävle 2. 1Mfi ~40 2.426 ·169 
Blek<: ~:n 5:l4 1.016 2. 1 ~7 
Sölvesborg . . . 939 1.023 1.962 
Slcillinge 57 J 1.276 1.9·17 
Djupekås. !.MO 249 1.8H9 
Donsö 1.630 !R l JO 1.815 966 Hälsö ....... . . ... 1.399 190 9 1..189 175 Rönnäng 1.280 119 1.399 963 Gravarne 764 HR 1.312 
öckero 1.156 1.156 u sr, Fisketån~~~. 9~2 13R 1.070 Hönö <132 6 14 1.046 l!ällevik. 

6S7 .1B.=} 1.012 Brantevik. : . 
1.003 I.uo:t 

Ent.örna 799 l::iO ~~9 Jönköpin~ ..... 
197 .\1.1 .2 .11 9 -13 Örebro 
388 478 H66 t:u, Nordvik ...... 

8~2 fl32 Gr.undsun.d ... 
154- 660 Hl4 154 S!ockevik . 
648 129 4 777 223 Ed.hultshait . . 

76R 763 Kåt lands<; 
335 4·03 HR 235 '"to! . .. 

\'" ..... tl.~i 6S7 anersborg 
61 1 6 11 llarie,tad 

Norrbysk~. S98 598 

l!otenäset 59 1 4 591 

Deg•rharnn . 264 24R 4 Sl2 Bild 25. Ven ·192 ,192 
R ederial\ti ei; olaget Svea·s Seenrus Göteborg-s ~h:unn. 

o.,.·· ...... 
463 4 463 •} lga ort~r 47 1.1.52H ·Il 6.483 43 23.150 131 'IS.l61 2.308 '1\ä träfa 

rtyg om 196 resp. 185 ton 1 Goteborg och Donso samt två t rafartyg om 372 ton på "övnga". 



446 

Svenska handelsflottans åldersfönlelnin~ l Jan. 1956 

100- 500 
500- 1.000 

1.000- 1. 500 
1..100- 2.000 
2.000- 3.000 
3.000- 1.000 
4.000- .\.000 
5.000-- 6.000 
o.OOO- 7.000 
7.000- 8.000 
8.000-10.000 

E nligt Det Norske Veritas - endast fartyg på JOO ton och därör•er 
( BPTäknings8mnden ovviktr dt>lvis från den offic iella st·i'nska) 

STÅL· och JÄRNFARTYG (exkl. tankfartyg) 

20~:.!.i år 

l A l Il il t:l· '" o ru o 
~ " 

rutto rutt u l ,;,· runo noll u '.\n. 
ton '"' 1011 '"' ton l '"' lnn ton '"' '"" '"' 

16.555 11 5.646h 17 

564!1 ~~l 1: 51 19 6.9021 27 6 1.305 2S.:l82 ! 252 
l 6 3.ooo, s 4.189 1 2 1.1 70 6 ; : f~~ i 3 2.1961 763 ' 23 

2 2.560,j 12 ·6.226r 6 7.61 5 J -
16861 ·- 23 

15 27.50611 15 26.362 JO 17.378 3 1.7091 l 3.632 46 
22 ~~:~~~ i l 

8 !~:~,n ~~ 2~ 10.7.131 

J 7.72<1 3 8.337 1 

!l 
lO.i9 .c; 45 

8 13 70.2701 9 30.526 , l 3.58.1! 3.806 52 
14 62.787~ 12 53.0591 12 55.789 •l 19.:m

1 

l 1.989 1 18.02.1 47 
4 22.32211 4 22.861. Il .19.099 6 31.4281 

., JO. 7 . .14 [ 49.2.1 1 36 
9 58. 177 7 47.849 2 

i~:m 1 l ~~:~~~ ~ l 6.390 . 12.58:1 1 22 
l 7 2 - -l 7.066 - 21 
l 8.165 2 17.156 3 26.472 3 - 9 

lir lOtto 

'"" -
61.632 
lfi .fiS7 
29.SO J 
81.273 

109.908 
18-1.873 
21:.0261 
19."l .715 
l ~U29 1 
155.428 

•' S:a Motorfartyg 

l: 10.000-
11 

~. s 

1: 141 

7. 712~ 
128.8471 2 

S2.84Bl1 

25.170 - -

420.280~ 106 338.0221 98 340.200, 

~l 26 6:2:1 --1 
l5.59ii l 

7H.72o 
- - - , Il 169.6[5 1 

i ~ 
67 156.732 18 39.242 157 147.101• 5871441.577 

1: 

1: 

l 

' 

Å .. ~ 

100- so o 
500- 1.000 

1.000- 1.500 
1.500- 2.000 
2.000- 3.000 
3.000- 4.000 
4.000- 5.000 
5.000- 6.000 
6.000- 7.000 
7.000- 8.000 
8.000-10.000 

10.000-

S:a Ångare 

100- 500 -
500- 1.000 

1.000- 1.500 

l 

l 1.088~ l .' 

396l J t as" 5 l' lB~l 2 
-

= ! 
- - - -

-~ - J 1.218 2 2.5901 4 5.4081 
l J 998 6 10.333 6 J0.472 7 J2.0~1 
J 2 0291 l O 23.4931 6 16.380, - ,, 
l 3 236' l 3.555i - - l -

12.696:1 - - - - - 3 
- - ! l 5.6~~ - - - -

2 J3l30 - l 6.6..14 1 - -1 
l 77~1 - -:j 2 l 4.2:2l - -

,, 
l - -

=il 

- - - l 
l 16.485i - - - ,1 - - .1 

'i 
aJ 44.827!1 241 45.357 [ 181 S0.5PB

1! 161 30.51711 
l ' 

TANKFARTYG 

Undu 5 Ar ~ 5- 111 h 111- 15 Ar } 15- 20 Ar ~ 

1.4~~ ~ 1.105,1 14 
- : l 

6.031 :1 6 
M3 4 
_ l l 

2.188 
2.621 
1.334' 

l 
l 

il 
l 
l 

-
-
-
-
-
-
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Göteborg. Lundbyhamnen. 
Kajlängd 600 m" Vattendjup 9 m. 2.0 st 5-tonskranar. 
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Slagef om Atlanten ur amerikansk synvinkel 

Av kommendör-kapten M. STA RcK. 

Samuel Eliot Morison , professor i amerikansk histo ria vie] 
universitetet i Harward tillika konteramiral i Förenta S tate r. 
n as flottas reserv fortsätter med obruten cneL·gi och bibehål
len stil sitt stor a ve rk ont amerikanska flottans opera tioner 
unde r andra världskri get. I dagarna har han, efter 1;) lllå
naders uppehåll, gjort sig förnimbar med en tionde voly111 
som ägnats ubåtskriget 1943- 1945 och elen slutliga sege n~ 
över dc tyska ubåta rna. Denna seger tillmäter han avgö ra n
de betydelse; kontrollen över de atlantiska sjövägarn a var 
end ast en länk i den kedj a av styrkor och händelser, som 
ledde till seger över Axelmakterna, men det var den centra
la, vitala länken, utan vilken kedjan skulle fallit i tv i\ par
t er, ingendera stark nog att motstå k atastrof och n ederlag. 
Segern utgjord e en triumf för elen rätt avvägda fl ottan och 
»Slaget om Atlanten» framslår som_ den m·oderna hi storiens 
bästa exempel på värdet av styrka till sjöss och i luften, in
satt på ett skickligt och djärvt sätt. Mot detta bedöm ande 
k an rimligtvis ingen erinran resas och det är, eftersom sjö· 
förbindelserna - atombomber, robotar och m ycket annat 
till trots - tycks förbli en fundamental f aktor, v~1rt all t be· 
aktande från stater, vilka för sin existens äro b eroende av 
tillförsel över havet. 

Omedelbart efter USA :s inträde i kriget överflyttade amiral 
Dönitz tyngdpunkten i den tyska ubå tskrigföringen t ill väst· 
ra Atlanten och Karibiska havet. Goda jaktmarker voro d_a,~~' 
att finna, eftersom. de amerikanska förberedelserna fö r SJ 0; 
fartsskydd voro y tterligt otillräckliga, och under m er än et 
h alvt år inhöstade ubåtarna en fruktansvärd skörd. Snabba 
förbättringar voro uppenbarligen av nöden och med sedyan
lig en_erg~ grepo sig_ amerika1~ar~~a an -~lppgif~en at_~ br lflrgt~ 
argmusahon och strlClsmedcl 1 hattre forfa ttnmg. F ors tn '],t 
gärden blev skapandet av 10. flottan, summaridet uttryc '_ 
en amiral King direkt underställd avdelning inom Navy oe 
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·tement m ed uppgift at t åsta dkomm a enh e tlig ledning av 
r~ amerikanska antiubåtskriget på Allantcn. 10. flott an dis
~nerade ing~- egna farty~, den g?-v i ~~ä_llet edorderliga. di

~ ktiv till befalh avarna for dc ohka S.J Ofronterna. Orga 1~1 sa
~~onens ställning som flotta betingades av kravet på att den 
l-ulle kunna utnyltja de förbindelsevägar, son'L stodo till 
;J~ttornas förfogande. Organisationen te~·- sig. onekligen en 

ninc: förbrylland e och tycks under avsevard l1d ha satt my
:.or f buvudet på am erikanska operaliva chefer på skilda 

håll. l' l .. 0 11 ' "lf1lt 'lt'f" Interal 1era( e spon-: m.a wm m a SJH v a e snal) J 1 or-
grund en; det första gällde skapandet av ett enhelligt befäl 
på den a tlantiska krigsskådeplalsen. Förslaget fick emeller
tid förfalla , huvudsakligen på grund av JH·estigcskö.l. B ritter-· 
ua hade redan tidigare i stort sett drivit bort ubf1tarna från 
östligas te Atlanten och kunde icke g~ima godtaga en ameri
kansk chef över detta för dem livsviktiga områ de. Lika litet 
kunde amerik anarna tänka sig en brittisk flaggman som 
chef i de amerik anska kustfarvatlnen. Sintres ult atet blev, att 
de deltagande flo tloma ti lldelades olika ansvarsområden 
och att operationerna genomfördes under ömsesidig' sam
verkan. I stort sett tycks detta svstcm !Ja fungerat väl men 
episoden hat• sitt int resse som bclysni; lg a v dc svurigheter, 
som följa med ett koalitionskrig, i varje fall då ingen av 
de dellagande har en klart dominerande stiillning. 

I början på år 19-l3 organiserades »Allicd Antisubm arine 
Survey Board » med uppgift att uudcrsöka alln förh Ctllan
den, som h ade att göra med antiubtttskrigct på Allnnten . 
Denn a kommittc gjorde en mvckct betydelsefull insats, 
bland annat lade den fram det ursprungliga fö rslage t an
gående organisation av s k Hunler -Killer- ;Groups, d v s 
~tbåtsj aktgrupper ;sanunansalla av ell eskorlhangarfartyg 
Jämte fö rband av j agare eller eskortjagarc. 
, Nästa organisation blev »Combincd Proccdures Board», 
a.t .. vilken uppdrogs att standardisera taktik, förbindelse
lJanst m, m i samband m ed ubåtsjakt. Skiljnkligheterna på 
detta område visade sig emellertid vara alltför många och 
~ll~föt·, s!ora för <_ttt kunn a s an~ma_nj ämkas, i .. varje fa ll un
ler l~agae~~d e l~_ng, och orgamsatw nen r~pplostes utan a tt 
cla natt n_~mnv~~·d a r esultat. D_et S):~1es 1~l.:: e . ute~lute t, .. att 
/n ~lle_stad~s narva rande prestigen aven 1 detla fall utava-
e ett VIsst mflvtande. 

d Å.t~killigt me t~a kunde förtä lj as på detta <~mråde;_ det sag
a far emellertid vara nog !::Olll exempel pa den nka flora 
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av kommitteer och organisationer, som snabbt nog b lonls[, 

rarle upp . 
På den tekniska sidan gällde det att möta inledningsol'. 

den i det »Bedömande av antiubåtsläget>>, som stabschefer 

vi_d 10. flottan i b?r.ian ~Jå _år 1943 oöverlämnade_till _ar n iru) 
Kmg: »Den JH'osaiska losnrngen pa problemet ar lz llr(·;cl;. 

ligt mänga eskortfartyg och flygplan . .. .. » 
Redan i juni 1940, närmare tre år före tidpunklen fö.t· 

ovan citerat uttalande, hade president Roosevelt p er·sonli

gen föreslagit, att två eskorlfarlyg av försökstyp sk ulle 

hyggas. Fartygsbyrån utarbetade en serie förslag m en s~unt

liga förkastade" på gr und av al ll för höga kostnader. Dä ref. 

ter hände vtterst litet, tills brittiska amiralitetet på somtna

ren 19,,-IJ e.nlrägeL begärde att inom ramen för Lnn d-l ease 

få utlägga beställning på 100 eskortfartyg på 1.600 ton . S[1 

småningom medgavs konstruktionen av 50 fartyg . :\ftg ra 

månader senare inträffade skrällen vi d Pe:1 rl Harbor, Yi l, 

ken följdes av ett sa nnskyldigt vulkanutbrott be trä ffn nde 

farlygsby ggnad . Det brittiska programmet ökades till 2~0 

eskodjagare, förutom ÖYer 1.600 enheter av annat sl ap, hu

vudsakli!:'en invasionsfarlkosler. I fö rbig~1ende ~ngt l w.m n~H! e 

lejonpart'en av dessa eskortjagare i a1;1 erikansk'a flo lla n. I 

en serie a merikanska nybyggnadsprogram beviljades dess

utom intill augusti 19-!3 över 1.000 eskortjagare. Innan dessa 

jätteprogram hunnit genomföras, hade ernellertid uba tsho

tet bemä~trats oc..:.h i allt färdigbyggdes endasl 520 f artyg, 

varvid ord et »endast» får stå för professor Morisons r äk ning. 

Likn a nde förhållanden gjord e sig gällande beträffa nde 

eskorthallg'[trfa rtygl. Enip)rel rådde om behovet av dylil;a 

fartyg men trots detta gjordes endas.t långsamma fr amsteg, 

tills britterna i början på 19-11 begärde att få disponer a sex, 

amerikanska Sjöfartskommitten tillhöriga, handelsfa r tygs

skrov av tvp C-3 för ombyggnad till eskorth an~ar fa r tyg. 

Framstä Il n ingen bifölls men innan arbetet si u tf örts ko!Tl 

Pearl Harbor och därmed allmän rusning efter farl ygsskrol' 

av samma eller liknande tvp för omJJyggnad till tra nspot:t·: 

farlyg, dep åfartyg, verkstadsfartyg oc..:h åtskilligt ann a t. ~or 
att anYäntla Morisons uttrvck hade amerikanska hjiil phu

tygskommissionen elen ota.cksamma uppgiften att del a en 

mycket mager paj mellan en hord av hungriga pojkar, me· 

dan Sjöfartskommitten var ovillig att överhuvudtaget s l ä pP1~ 
till någon pa,i, efterwm. den hade uppgiften att b~·gga e , 

ofantligt antal lastfartyg. Totalt ställdes omkring c!O s\;:rO' 

till förfogande. 
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Medan . dessa f?r_har~dlingar pågingo, bör j a de friska vin

dar förnumnas; I .l u m 19~_2 stormad~ m1~ Henry J. IFaiser, 

stor skeppsbyggare !rån :vastkusten, m pa fartygshyran be-
äpnad med ett proJekt till hangarfartyg och ett erbjudande 

~ tt bygga 30 dylika fartyg inom sex månader under det -

<1r hans synpunkt sannolikt viktiga - förbehållet, att flottan 

~eke lade sig i saken. Fartygsbyrån avböjde lika vänligt som 

bestämt: det hade aldrig tidigare förekommit, att flottan fi ... 

nansier at ett stort antal fartyg, som helt konstruerats och 

byggts vid pri_vatvarv utan tidig~rc erfarenhet av örlogsfar

tygsbygge. Kaiser hade emellertid andra och goda kanaler 

och president Hoosevelt beordrade Fartygsbyrån !l.tl upp

taera förhandlingar. Slutet blev, att Kaiser fick beställnina 

på"' ett. 5~-tal fa~tyg dock under. förutsättning, att Sjöfarts': 

kommusswnen fick m edverka v1d och övervaka byggnads

arbetet. 
I allt byggdes betydligt över 100 eskorthangarfartyg, vilka 

till fullo bevisade sitt värde såväl p å Atlanten som annor

städes. 
Parallellt med de nya fartygstyperna utvecklades även 

nya vapen och tekniska hjälpmedel. Det mesta av detta är 

numera väl känt men några exempel förtjäna att omnäm-. 

n as: radar för centimetervågor, nya hydrofoner, strömlinje

f?nnade sjunkbomber med stor sjunkhastighet, en 250 kg:s 

s]tmkbomb avsedd för flygplan och en målsökande torped 

lystr ande till det hemtrevliga namnet FIDO. 
Sedan arbetet på olika håll väl kommit igång, började re

surse~·na snabbt att öka och i mitten på år 19'13 såg sig 

amenkanska flottan i stånd att lämna det rena försvars-· 

skedet och övergå till en kraftig offensiv mot de tyska uhå~ 
tarna. 

. På tysk sida tedde sig situationen i<..:ke lika löftesrik. Mo

b:son understryker, att det var stor tur för de allierade att 

f ~de Hoosevelt och Churchill tidigare ägnat sig å t marina 

~agor o~h voro väl medvetna om värdet av sjömakt, medan 

l do]f Hitler var fullständigt »landsinnig». Fastän rikskans-

1 :.~n brydde sig föga om sjökrig och förstod ännu mindre, 

8~~-~t~~ I~.a~1 sig genom - ~ntuitio_n kvalifi~eracl ~tt ~ripa in_ i 

1Jo \.llgformgen. M.en, for att citera Monson: »Anda var Hit

herts _okunnighet om sjöstrategi och hans napoleonska besatt-

e Ifråga om erövringar till lands så genomgående, att han 
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icke var i stånd att fullfölja en bestämd linje i sjökrige[)) 
storamiral Raeder behandlas med påtaglig respekt och be~ 

tecknas som Tysklands mest frmnstående flaggman eftet 
Tirpilz. Dönitz röner icke samma uppskattning men kara]·. 
teriseras som. en duglig ledare med en särskild gåva att 
sköta unga officerare och förmåga att, trots de svåra för., 
lusterna, uprätthålla hög moral hos ubåtsbesättninga rna 
ända till slutet. 

Beträffande den tyska ubåtsflottan har mycket skrivits 
Några uppgifter ur Morisons sammanställning kunna emel~ 
lerlid försvara sin plats i detta sammanhang. 

Vid krigsutbrottet disponerade tyskarna 49 operationskla , 
ra ubåtar; nybyggnadstillskottet uppgick till 4 bålar per 
månacl. Självfallet var det nödvändigt att snabbt och v ~isent
ligt höja denna nybyggnadstakt, ett arbete, som uppdrogs åt 
en automobilfabrikant vid namn .Merker, som påstods aldrig 
ha sett ett fartyg, framför allt icke en ubåt. JVIerker löste 
sin uppgift väl: under perioden m.aj- clecember 19-13 hygg, 
des i medeltal 25 båtar per månad, Hl44 sjönk siffran till 
20 per månad för att slutligen under ticlen januari-m ars 
1945 åter stiga till icke mindre än 30. Detta resultat w1ddes 
genom; att bygga ubåtssektioner på olika håll inne i landet 
och att endast utföra själva sanunansättningsarbetet på var
ven, vilkas kapacitet härigenom fyrdubblades. Av stort in
tresse är också uppgiften, att ubåtsproduktionen icke nänm1 
värt fördröjdes av de allierades bomboffensiv mot Tyskland. 

Data för de viktigaste ubåtstyperna återfinnas i ncd an1 
stående tabell. 

l Typ 

vrr,c 
r x, c 
rx,D 
XIV 

l Dephc 

l 500 

740 

1200 

1600 

F a r t 

Marsch' l 
läge 

Uläge 

l 17 l 7.6 
18 7.3 

19 6.9 

14.5 6.2 

l Antal 1

1 

l torpeder 

l 14 l 
21-23 

27 

9 

Aktions' 
radie 

6.500 l 
11.000 

23.700 

9.300 

Antal l 
byggda 

660 

H6 

32 

10 -
I juni 19L13 beslöt Dönitz att övergå till typ XXVI, d~I1 

s k vValterubåten och beställde på en gång icke mindre. an 
1~0 båtar. De~ta visade sig mi~1st .. sag~ förhastat; masklll:~ 
nerna kunde Icke produceras tillrackligt snabbt och enda 
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två pr ototyper färdigstä lldes. I stället kastade sig Dönitz i den numera välkända typ XXI på 1.500 ton och med en 
högsta f~rt av 17,5 knop J u läge .. 290 ~åtar b~stiilldes o~h 
119 färd igbyggdes . Den forsta sen en visade s1g emellertid 
vårt behäftad med barnsjukdomar och endast 20 båtar ble• 
~o 0 perationsklara, av vilka tre sattes in i opera tionerna. 
l]naefär samtidigt beställdes 260 enheter av typ XXIII på 
gao'" ton aYsedda för Nord~jöJ~ och .M~delhavet. 63 av dessa 
levererades och 10 sattes m 1 operatiOnerna. 

Totalt byggdes u nder kriget 1.158 ubåtar. I och för sig är 
detta en prestation av mycket imponerande mått. De siffror, 
som framlagts, ge dock intrycket, att Dönitz satte igå ng se
riebyggnad innan typerna voro helt klara, varigenom verlc
stads och varvskapacitet ti1l ingen nytta drogs bort från 
annan produktion. Men det är alltid lätt att vara efterklok; 
Dönitz fattade sina beslut, då ubåtarnas stjärna var i starkt 
dalande och kraftfulla och framför allt snabba åtgärder vo
ro av nöden för att hejda en hotande katastrof. 

Det skulle föra för långt att i detta sammanhang gå in 
på sj älva operationerna, som framläggas i kronologisk ord
ning och uppdelade opera tionsområdesvis: norra, m .ellersta 
och södra Atlanten, arktiska farvatten, Ushanl- Finisterre, 
Medelhavet samt Indiska Oceanen och Fjärran östern. Myc
ket finnes här att studera: »vargflockarnas» anfall på de 
atlantiska konvojerna, renhållningsverksamhet i kustfarvat
ten och Hunter-Killer-gruppernas metodiska och skonings
lösa jakt. I olika sammanhang bjuds på stridsskildringlar 
av m est spännande slag från »vetenskapliga» attacker på 
ubåtar med utnyttjande av hela den teknisl.;.a attiraljen till 
drabbningar av enklare slag avslutade med ramning och 
närkamp, i vilken tonuna patronhylsor, serviseffekter och 
annat mera spelade en framträdande roll. 

Resultatet av striderna sammanfattas i tabeller angående 
toJ_m~geförluster, ubåtsbygge och ubåtsförluster jämte åt
slnlhgt annat. Dessa rader av siffror te sig måhända något 
torra m en vad de ge är i själva verket en fortlöpande bild 
av en av de väldigaste kraftmätningar, som någonsin ägt 
l'Utn till sjöss, utkämpad med största tapperhet och oböjlig 
~thållighet, ofta under förhållanden - storm, sjöhävning, 
Jocka, js och snö - som svårligen kunna fattas av den, 
sorn icke själv upplevt en atlantisk storm i hela dess kraft. 
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Med nöje konstateras, som inledningsvis antytts, att p r
0

_ 

fessor Morison håller stilen; den nya volymen präglas av 
sam1ma rediga uppställning och samma klara och lä ttlii sta 
språk som sina föregångare. Med lika stort nöje konsta tera~ 
fast detta måhända beror på en tillfällighet, att antalet i n~ 
vecklade förkortningar i hög grad minskat. Det finn s doc]· 
ännu möjlighet att glädja sig åt klangfulla ting, t ex Airu s~ 
devlant (The Air Anti-Submarine Developm.ent Unit Atlan
tic Fleet) och Comnaveu (Commander United States ~aval 
Forces Europe). 

Utvecklingen går hastigt framåt och mycket som p rofes
sor Morison anför har naturligtvis numera endast histor iskt 
värde; detta hindrar dock icke att hans senaste arbete tir 
högeligen intressant och värt fackmannens studium. 

A v det stora verket återstå nu fyra band, vilka skola be-· 
handla invasionen i Frankrike, slaget vid Leyte och Fi lil)
pinernas befrielse samt det japanska kejsardömets fal l. Med 
tanke på de redan publicerade delarnas kvalitet tord e det 
därför bli anledning att ånyo återkomma till professor 
Morison. 

Recenserat arbete: 

S. E. Moris:::n. His:tci'Y cf the United States Naval Operations in vVorld 
War II. 

Volyme X: The Atlantic Battle, Won . 
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Befordran 

Av kapten Per Y. RUDBERG. 

Intet lager av aldrig så högoktanig bensin kan vara mer 
eldfängt än befordringsfrågor. De är som fritt kringirrande 
zonrörsgranater; de behöver bara komma någonstans i när
heten av en därav berörd för att medföra risk för inre ex
plosion. Många försöker följ a Clemenceaus maxim efter det 
franska nederlaget i fransk-tyska kriget 1870>----71: »Aldrig 
tala därom men alltid tänka därpå,» andra orkar b ara med 
den senare delen. 

Intet är väl heller mer naturligt och riktigt. Strävan efter 
personligt avancemang måste vara komplemen!et till den 
nödvändiga bakgrunden av idealitet i tjänsten. idealitet bä r 
och bär långt för den enskilde individen, 1nen den mättar 
inte m agar och ger inga ökade möjligheter att ge barnen 
en god ekonomisk start i livet. 

Denna fråga har som få andra möjlighet att påverka varje 
militär organisations innersta livsflöden cch c~ärmed hela 
den militära apparatens effektivitet och karnpvilja. Den har 
därför under d et senaste århundradet varit uneler ständig 
utveckling i alla moderna stater. Här skall göras ett försök 
att jämföra förhållandena inom flottan i Sverige och utom
lands. Den engelska flottans system, som kanske kan tyckas 
vara det mest närliggande exemplet, har genom sin nya giv, 
Post List och General List - våta och torra officerare ·-- på 
senare tid blivit utförligt refererat både i tal och skrift och 
konuner inom den närmaste framtiden att bli det än mera. 
Det konlirner därför i denna artikel i fortsättningen icke att 
behandlas. I stället komrner svstemet inom. amerikanska flot
t~n, som har d en största offi~erskadern och därmed på sitt 
s~tt de största problemen, att få stå som. jämförelseobjekt 
hll förh ållandena inom svenska flottan. 

Historik. 

Man behöver inte gå alltför långt tillbaka för att i snart 
sagt alla mariner finna ett system för befordran, som helt 
byggde p å nepotism eller favoriter. De högre befattningarna 
Var i fredstid och stundom även i krigstid till salu, antingen 
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köpesumman kunde redovisas i pengar, politiskt inflytande 
eller personliga fördelar och åtaganden. Förhållandet var · 
princip likartat antingen envälde eller folkvälde r ådcle. 

1 

Då ett mera nyanserat styrelseskick så småningom gjorde 
sitt intåg, svängde pendeln över till m.otsatt ytterlighe t. Det 
gamla systemets uppenbara orättvisor sökte man nu kom.
pensera genom att konsekvent befordra i tur. Det end a vill 
koret för att nå långt i den marina karriären blev att vara 
tillräckligt långlivad. Detta medförde undan för undan a llt 
högre befordringsålder till de högre befattningarna, da en
dast dödsfall eller varaktig fysisk oförmåga kom någon att 
falla ur turordningen. 

I amerikanska flottan, där systemet var helt accep terat, 
framtvingade förhållandena en gradvis uppmjukning. 186-i 
tillkom »N a val Examining Boards», institutioner som fo rt-· 
farande fungera men nu med något ändrad målsättning. De 
k omma att heröras mera längre fram,. Deras u rsprungiiga 
uppgift var att bedöma kompetensen hos de officerare, :-;om 
stodo i tur att befordras. Att unelerkännas i denna gransk
ning var liktydligt med avsked från flottan. Då ett så dras
tiskt sleg inte onödigtvis togs, innebar tillskapandet av »~a
val Examining Boards» ingen avgörande ökning av b eford
ringstakten eller sänkning av hcfordringsåldern. Nästa steg 
blev därför tillkomsten av »Plucking Boards;' 1899, m ed 
uppgift att utlaga officerare i högre grader till två ngsvis av~ 
sked. Härigenom skapades ett antal vakanser och hefonl
ringstakten ökade något. Mer skada än nylta anses clocJ... ha 
uppkommit genom denna institution och någon stö~Te bety
delse fick den aldrig ur befordringssynpunkt 

Sådana var förhållandena i U. S. ~ avv fram till HlHi. Då 
utkom en »N a vy Personnel Act» som fÖreskrev att de offi
cerare skulle befordras, som voro mest lämpliga härför. lhir~ 
med knäsattes den princip, som sedan varit gällande i l'. S. 
~avy. Detaljerna i hur urvalet skulle ske ändrades tid ef
ter annan och med ledning härav och av de erfarenhe ter 
som samlats utarbetades den nu gällande »Officer PersonneJ 
Ad» 1947. 

Svenska flottan har i befordringsfrågor sedau mycket Un:g 
tid tillbaka följt en konsekvent linje. I »Reglemen te for 
Kongl. Maj :ts och Rikets flotta'> av år 1825 har faststä llls de 
grundlinjer, som. sedan dess med smärre förändringar gä llt: 
Till de lägre officersgraderna skall befordan normalt ske 1 

tur, då vissa års- och sjökommenderingsvillkor uppfyllts. 
Vid alla befordringar till högre officersgrader skall avseen
de huvudsakligen fästas på förtjänst och skicklighet. 
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svenska flottan var alltså redan 1825 i det utveddingsske
de i befordringsfrågor, dit U. S. Navy hann 1916. I objekti-
iietens intresse måste dock påpekas de betydligt mer ren

v diade och därför enklare förhållanden som rådde inom 
0 venska flottan med dess lilla officerskår, i sin helhet till
f1örande Karlskrona station. 

»Reglemente för flottan 1875» och dess efterföljare 1899 
upprepar i stort sett endast bestämmelserna från 1825. 

1915 års Reglemente för Marinen medförde den nyheten, 
att förslag till besättande av löjtnants t o n1 konunendörs
beställningar skulle avges till Konungen av en befordrings
kommission. Dittills hade befordring skett efter föredragning 
av chefen för sjöförsvarets kommandoexpedition. 

Befordringskommissionens instruktion, som ingår som bi
Jaga i reglementet, återkommer med små ändringar i regle
mentena av år 1931 och 1937. Kommjssionen sammanträdde 
»på tid och plats, som i kommandoväg bestämdes» ända 
fram till år 1954, då det delegerades till chefen för marinen 
att avgöra, när och var den skulle sammanträda. 

Medemmar i befordringskommissionen var enligt 1915 års 
reglemente fem, cheferna för marinförvaltningen och ma
rinstaben, inspektören för flottans övningar till sjöss (sena
re CKF) och stationsbefälhavarna i Karlskrona och Stock
holm. 

1931 års reglemente stadgade samma ständiga ledamöter 
men en utöknig vid upprättande av förslag till kommendör
kaptener av l. graden m.ed två yngre kommendörer och till 
kommendörkaptener av 2. graden med dessa och en kom:
mendörkapten av l. graden. 

Sedan befattningen som chef för marinen tillkommit ge
nom 1936 års försvarsbeslut, utgick chefen för marinstaben 
ur konunissionen och chefen för marinen ingick i stället. 

I samband m.ed den utökning av officerskadern, som 1936 
och 1942 års försvarsbeslut innebar, infördes vitsord allmänt 
i svenska flottan. Äldre är alltså icke denna företeelse. Ett 
embryo fanns tidigare i de vitsord för fänrikar, varom be
stämmelser återfinnes i 1931 års reglemente och senare, men 
d.~tta var föga nyanserat och gick ut på en bedömning av 
fanrikens tjänstgöring som. »tillfredsställande» eller »mind
r: tillfredsställande». Naturligtvis fanns även före 1940-talet 
Ilagot sätt för en chef att uppåt meddela sina synpunkter 
På sig underställda officerare, genom handbrev, personliga 
samtal e dyl, men inte någon reglementerad, officiell väg. 
Med det förhållandevis ringa antal officerare, som då fanns, 
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kan man tycka att det inte behövdes mer; alla ha de väj 
änd_ock rätt väl red~ P~. var_~ndra; men det må~te dock ha 
vant ett ur personlig rattssakerhetssynpunkt mmdre till ta
lande system. 

I det fallet är U. S. N a vy helt naturligt långt före svenska 
flottan . Personallagen av år 1864 tala om »fitness r epor ts» 
och · det är möjligt att systemet funnits r edan tidigare, fast 
författaren tyvärr icke fått någon klarhet däri. 

Dessa »fitness reports» avgives månadsvis och är m ycket 
utförliga. Att det är lätt att få en fläck på sig kan fö ljande 
exempel belysa: Fleet Admjral King fick under åren HJOl ---
1906 fyra »black markets» - de enda han f ick under sin 
tid som sjöofficer, men de stå nedpräntade till evär dcrlig 
tid - av följ ande anledningar: 

l) För sen ankomst (3 timmar). 
2) » » » (10 minuter) . 
3) Förtäring av ett glas vin (i ooh för sig fullt ti llii.tet) 

under ett party ombord då han hade vaktdygn. »Br ottet» 
skedde omkring 23.00 och King skulle ha dagvakten. 

4) Missuppfattning av signal som VO. 

Of/icerspyramiden och befordringsåldern. 

Innan dagens befordringssystem i U. S. N a vy och svenska 
flottan jämföres, skall fördelningen av officersstatern a m el
lan de olika graderna och befordringsåldrarna i korthet re
dovisas. 

Den »Officer PersonneJ Act» av 1947, som tidigare berörts 
fixerar icke antalet stater i olika grader utan ger relat ions
tal i förhållande till vissa totalantal officerare. Lägsta an
givna totalsumma är 32.000 och högsta 250.000 office l'are. 

För dessa yttervärden stadgas följande fördelning. 

l 
32.000 

l 
250.00J 

l 
Amiraler 215 0,67 379 0,11 

Captains 1.920 6 5.854 2,3-± 

Commanders 3.840 12 9.50± 3,8 

Lieutenant,Comm. 5.760 18 8.863 l Lieutcnants l 93,75 
(junior) 

r 
20.265 63 ,33 225.400 

J Ensign -
32.000 l 100 °/0 250.000 100 °/o 

Motsvarande svenska statfördelning ser ut som följ er 
stater % 

Amiraler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Kommendörer Mo 15 . . . . . . . . . . . . . . 3 
övriga kommendörer . . . . . . . . . . . . 16 
Kommendörkaptener 1. gr .... .. l 80 

» 2. gr ... . .. f 
Kaptener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
Löjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 
Fänrikar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. c:a 45 

533 

0,7 
0,5 
2,9· 

14,5 

36,3 
37 

8,1 

100 '1o 
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Vid en sammanställning för jämförelse bör det lägsta vär
det, 32.000 officerare, för U. S. N a vy välj as. Därvid erhålles 
en fredsorganisation, motsvarande den svenska. Jämförelsen, 
med k orrektion för olikheter i gradskalan, får följande ut
seende. :P- ).~ · : 

u. s. N a vy Svenska flottan 

Flaggmän 0,7 °/o } 0,7 "lo } 
Regoff 18 Dfo 18,7 °/0 17,9"/o 

18,6 °/0 

Kaptener (Lt,Cdr) 18 "lo 36,3 °/0 

Subalternofficerare 63,3 °/0 45,1 °/ 0 

100 °/0 100 °/ 0 

Räknas kommendörer Mo 15 till flaggmän, vilket vore be
f?gat med hänsyn till att deras amerika nska motsvarigher 
ratteligen är Hear Admiral, blir procentsalsen för svenska 
flottans fl aggmän 1,3. 

Den stora skillnaden är som synes förd elningen n1.ellan 
kaptener och subalternofficcrae, under det att toppen är re
lativt lil.;,a rtacl. Anledningen härtill k ommer att framgå av 
det följ ande. 
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I »Offic~r ~er~onnel Ac~~> finnes även ~ngi~.et kortaste oc! 
normala hd 1 v1ss grad for befordran hll nast högre gract1 

Uppställt i tabellfonn ter det sig på detta sätt : ' · 

l 
l 

-Kortaste tjänste' Normal tjänste' Norm al 
tid i graden för total 

Grad tid i graden vid tjänstet id 
att ifrågakomma Vid 

till befordran 
befordran befordran 

-
Captain 3 år 5 år 30 år 
Commander 5 ,, 7 

" 25 
" 

Lieutenant' 
Commander 4 

" 6 " 18 
" 

Lieutenant 4 
" 6 

" 12 
" 

Lieutenant 
(junior grade) 2 " 3 

" 6 
" 

En motsvarande för längre tid giltig tabell för svenska 
flottan är svår att ställa upp. Anledningarna härtill är dels 
en fundamental skillnad i svensk och am erikansk bcford
ringsmetodik, smn konnner att i fortsättningen b ehand las, 
dels den disproportion i ålders- och befordringspyramiden, 
som 1940-talets antagnings- ooh befordringspolitik m edför t. 
Skall ett försök dock göras, måste det b etraktas som ett 
mycke t ungefä rligt »hemsnickeri». 

Kortaste tjänste' Normal tjänste' Normal total l 
Grad tid i graden för tid i graden vid tjänstetid vid J att ifrågakomma befordran befordran 

till befordran 

Kommendör 3 år = 5 år = 35 år 
Kommendörkapten 

l. gr 3 
" = 6 

" = 10 " 
Kommendörkapten 

2. gr 3 " = 4 .. = 24 " 
Kapten 6 " = 8 

" = :w " 
Löjtnant 51/2 

" 
9--12 .. 11 - H , -

En sammanställning ger vid banden, att tjänstetiden t~l: 
kapten (U-C dr) . är i stort sett densamma, men däreft er gat 
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fo rdan snabbare i U. S. ~a vy. Mot en normal kaptenstid av 
be 8 år i sv~nska f~ott a.n sv~rar 6 i U. S. N~vy o~h normal 
":' .. nste tid fra n utnamnmg hll regementsofficer till ev. ut
t]~ mning till fl aggm an är i U. S. N a vy 12 år nwt = 15 i 
1~enska flott an. Jäm~örel:en med de hög~ta graderna ~r 
dock föga v~tenskaph~ pa grund av det rmga antalet sa
dana stater 1 svenska flottan. 

vavarande bej"ordringssystem. 
Varje befordringssys tem bygger på en ekvation med tre 

storheter. D essa äro 
antalet tillgängliga sta ter i olika gr ader, 
önskvärd befordringsgång, 
antalet avgångar. 
Ekvationens konstant är antalet stater. Ändringar i denna 

kanstant k an givetvis inträffa m ed ändringar i befordrings
gången som följ d, men vid långsiktig planering måste den
na term räkn as som ett fixerat tal. 

Vid fixerandet av ekvationens två övriga termer kan däre
mot olika vägar välj as, och här framträder tydligast skill·· 
naderna i svenskt och amerikanskt befordringssystem. 

Renodlat k an det ullryckas så : I det svenska systemet be
stämm er antalet augångar befordringsgången, i det ameri
kanska bestämmer befordringsgången antalet avgångar. 

Båda systemen fordra en någorlunda jämn och kontinuer
lig tillförsel av nya officerare och en jämn befordran av ge
nomsnitlligt en kurs per å r . Det svenska systemet är dock 
känsligare än det amerikanska, då det saknar en regulatoi·, 
som kan utj ämna påtagliga ojämnheter. Rubbningar få myc
~•et långlivade efterverkninga r i form av ökade befordrings
aldrar eller ko uj unk turbetonade olikheter i befordringspro
centen inom olika kurser. 

U. S. N a vys »regulator» för att erhålla den önskade be
fordrin gsgången fungerar på följande sätt: 

Vid en jämn officerspyramid räkn ar m.an n1ed att 20 % 
ay en kurs lämnas obefordrade vid var och en av beford
l"lngarna från löjtnant och uppå t. 

Löjtnanter (j unior) och löjtnanter, som icke kommit ifrå
~a för befordran vid två på varandra följande tillfällen, skil
}~.8 från fl ottan andra gången de befunnits icke lämpliga 
or befordran. Äldre officerare som icke kommit ifråga till 

32 
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befordran då o de~·as namn varit ~~ppe till disku~~ion ~ni nst 
två gånger, ga hll avsked efter folJande antal tJanstear : 

Lieutenant-commander • 20 år (c:a 42 levnadsår), 
Commander . . . . . . . . . . 26 år (c:a 48 » ) , 
Captain . . . . . . . . . . . . . . 30 år (c:a 52 » ). 

Om detta icke är tillräckligt för att säkerställa den önsk:1• 

de befordringsgången, skall en »Selection Board» rapporteru 
namnen på de officerare med n1indre än 20 tjänsteå r, so111 
icke fullgöra tillfredsställande tjänst i den grad dc inneha 
och inte bedömas kunna tillfredsställande fullgöra tjänst i 
närmast högre grad, så att dessa officerare kunna skiljas 
från aktiv stat. 

Bedömningsgrunder och bedömare vid be{ordrun. 

Enligt nu gällande befordringskungörelse för svenska flot
tan (SFS 476/ 55) skall befordringskommissionen, un der ord
förandeskap av chefen för marinstaben, avge befordrings
förslag till chefen för marinen, vilken icke är medlem av 
kom~issionen. Förslag skall endast avges vid befordran till 
kommendörkapten av 2. graden t o m kommendör. Beford
ringsförslag till kapten och löjtnant avges av chefen för 
marinstabens personalavdelning. Chefen för marinen vidare
befordrar förslagen med ev. eget yttrande till Kungl. Maj :t; 
varvid avvikelse från befordringskommissionens försl ag skall 
särskilt angivas och motiveras. 

Bedömningsgrunderna är avgivna vitsord, erhållna het)~g 
i skolor och kurser och personlig kännedom om vederbo
rande. 

Amerikanska flottans enligt svensk uppfattning drak oniska 
bestämmelser om »forced attrition» fordra givetvis u r per
sonlig rättssäkerhetssynpunkt mycket ingående gransknin~~r 
av dem, son1; stå i tur att befordras; detta icke minst diirf~:·: 
att personlig kännedom om vederhörande ytterst sällan ar 
för handen i det forum, som skall avgöra hans öde. 

Två, i vissa fall tre olika institutioner, ombesörj a denna 
granskning. 

Den första är »Selection Board», som tidigare omnän:nts 
i samhand med befordringssystemet Här granskas de office· 
rares »records» - sammanställningar av »fitness r epor:ts)) 
- som kunna komma i 'fråga för befordran. »SelectlKJ~ 
Board» jämför dem med varandra och avger ett förslag pfl 
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vilka som höra strykas ur rullorna på grund av otillfreds
ställande tjänstgöring. 

»Selection Board» jämför individerna inbördes. Nästa fo
rum, »Naval Examining Board», jämför varje individs presta
tioner och förmåga med vad som fastställts som norm för 
en viss grad. Här konnner även genomgångna skolor och kur
ser in, och systemet därvid är komplicerat. De skolor, som 
finnas som påbyggnad till Sjökrigsskolan - Postgradnate 
school, Naval vVar College Hl fl äro inte som hos oss obli
gatorisk~. utan inträde dit sökes av dem som är intresserade 
därav. For att kunna befordras måste dock en officer kun
na visa upp, att han innehar erforderliga kunskaper och att 
dessa vidareutvecklas och hållas aktuella. Detta kan ske, 
förutom genom att han genomgår Navy Schools, genom att 
ta korrespondenskurser, som finnas i mycket stort antal in
om U. S. Navy, eller genom en speciell examen inför »Na
val Examining Center». 

Först sedan en officer av »Selection Board» befunnits lämp
lig för befordran vid jämförelse med sina kamrater och av 
»Naval Examining Board» befunnits fylla alla de krav, som 
den närmast högre graden ställer på en officer, kan han fö
reslås till befordran. 

Jämförelse. 

. __Yilket av systemen är det bättre? Vilket tillgodoser häst 
l]anstens och individens krav? Denna korta och ofullstän
diga beskrivning av det komplicerade amerikanska systemet 
ger k anske inte den rätta bedömningsgrunden, men följan
de punkter synas värda beaktande: 

l. Det amerikanska systemet bygger, enligt Secretary of 
the Navys ord på att »it is equally important to the Navy 
that the unfit be eliminaled as that the outstanding b e advan
ced». Några sådana möjligheter erbjuder icke det svenska 
~ystemet. En ur tjänstens synpunkt olämplig officer kan 
Ick.e .avlägsnas med mindre h a n gör sig skyldig till en rätts·
s~_tld ig handling av relativt graverande art. Att ingenting ut
r~tta blir härigenom inget fel, snarare har det väl under 
V~ss a perioder räknats som en förtjänst. Detta skapar givet
~i\~ :~ stor pers?nlig tryggh.et, .men .. att om denna tryg~het 

k 
for flott an nagot av onnsthgt varde torde vara tvivel-

a tigt. ~· L 
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2. _D~t svensk~ systemet f~rdrar sotor fört~nksmnhet och 
långsii.chg p~aneru:g. _Ett en gang .?eganget m1sst~g. ka.n s0111 

regel mtc rattas !111 mna~1 d~ officerare, so1~1 bh~1t h da n<Je 
av d et, ha uppnatt penswnsaldern. Befordrmgsgangen hli t· 
därigenom kraftigt konjunkturberoened. 

3. Vilket system för befordran som än tilläm,pas, etl krav 
m åste det alltid uppfylla, kravet på rättvisa och oväld . Där
med står och faller flottan. 

»Officerarna m åste ha förtroende för befordringssystcl1let 

annars äventyras disciplinen. Om icke dc bästa officerarna 
befordras, skakas det förtroende som andra officerare och 
övrig personal inom flottan har till befordringssystemcb r ä tt
visa. Det är ett grundvillkor alt dc officerare befordras soill 
är bäst kvalificerade att föra befäl i strid. Dc måste h a and
ra kvalifikationer också, såsom administrativ och teknisk 
begåvning och ett stort m å tt av kunskap därjämte, men öv
riga inom flottan 1nåsle ha ett absolut förtroend e för dem, 
som utvalts. Om mindre kvalificerad personal befordras till 
högre poster, kommer den stund i strid, då flottan miss
lyckas på grund av brister hos de ledande männen. Kaka 
söker maka, och otillräckligt kvalificerade personer som 
avancerat så långt, att de ha inflytande i befordringsfr~1gor 

kommer att ha en benägenhet att befordra andra otill räck
ligt kvalificerade. De som handha befordringsfrågor måsle 
vara kvalitativt mycket högtstående. De m å ste vara mänskli
ga, de måste vara opartiska, de m åste vara välkända o~h de 
måste kunna vidmakthålla sin integritet. Annars kommer 
officerskåren att förfalla, och förfalla snabbt. Om så sker 
kommer det inte längre att existera någon stridsduglig fl otta .» 
(Admiral A. Burke: »Disciplins in th e U. S. Navy».) 

(Artikeln inlämnad till redaktören 28/3 1956). 
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Meddelanden från främmande mariner 

Meddelande från marinens prassdet:1ij. 

Amerikas Förenta Stater. 
pressv isnin g. 

Gua ntanamo Bay liknade i rn,itten av mars en förevisningsp·iats för 

en »fast task force», när flottan anordnade tre dagaa·s demonstratio~1 er 
fö r pressmän. Det nya h angarfartyget Forrestal, robotvapenkryssaren 

Boston, den fina jagaren Forrest Sherman och det inte helt nya men 

unika stabsfartyget (command ship ) Northhampton fö reinade sig m ed 

hangarfartyget Anti'3tmn, slagske-ppen New Jersey, Iowa oclh Wisconsin 

tunga kryssarna Salem och Des Moines samt ett femtontal jagar e till e1~ 
bild av k raft och styrka. 

I denna omgivn,in g avslöjades många saker för första gången av ch efen 

för mari11EQ1, amiral Arleigh A (3 1-knops-) Burke, och andra officiella 

representan ter för vapnet. · 

För det första: Forrestal skall sättas in i tjänst i sjätte flottan i 

början av 1957, sedan de avslutande arbetena klarats ut . 

För det andra: F '! ottan är snart färdig att börja a nvända robotvapnet 

Tartar, som är något mindre än Terrier m'en har sanm1a användningsom

råde. Tartar är tillräclrligt liten för att kunna utnyttjas på jagare och 

som sekundärbatteri er på större fartyg. Den styrs av en radarstrål e och 

ka n gå 20 Ini/les, en skottvidd som räcker för att nå a lla nuvarande rea.
bombare. 

För det t r edje: De fyra nya fr egatterna (typ Mitscher, DL 2) och de 

ätta nya jagarna (typ Forrest Sherman, DD-931) skall utrus tas med 
robotvapen. 

För det fjärde: Fem kryssare (ej namngivna men bl a Galveston) kom

Iller att utrusta s med T errier under budgetå ret 1956- 57, eller med den 
nya Ta!os ' Il .. b t dl' · .. 

, VI l:en ar e Y 1gt tyngre·, ston·e och med väsentligt större 
skottvidd . 

Il: För det femte: Flottan vill bygga färdigt det ofullbordade slagskeppet 

'I' entucky och fö1·se det med minst fyra typer av robotar (Terrier, Talas, 

artar och Regulus). 

g ~ör det sjätte : Flottan skulle vilja på börja det första atomdrivna Jlan

B:~~rtyget budgetåret 1956-----'57 och färdigställa det inom tr:e år. Amiral 

ta] e Uppgav a tt fartyget skulle få ungefär samma storlek som Forres

dej n:en m ad två vinkelställda däck och två separata överbyggnade-r. (Me

'l'is for framdr'ivningsmaskiner:et har äskats for budgetåret 1956-57 se 

ll'larsnumm.er). 
Our Navy 15 april. 
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Under pressvisningen förvånades journal,isterna över mängden av ele){. 
trci.n:if;ka hjälpm.edel på Northampton. Fartyget har en r ada r som kan ta 
flygplan på 550 km,. Am,iral Burke framh öll att Northampton är ]lroto. 
typen för stabsfartyg (command ships) i framtidens snabba »attack tas){ 
fo~·ces », vilka skall bestå av tre eller fyra hangarfartyg på 60.000 t on 
typ F<wrestal, eskoterade av sex robotva]Jenhryssare. 

La Revue Maritim e lllaj_ 

Hangarfartyg. 

Saratogas besättning och flygande personal uppgår till 3.800 officerare 
och manskap. 

Our Navy l lllaj, 

Franklin D. Roosevelt (CVA 42) rustad,es ,i börj a n av april e•ft er den 
m est om:fattande mod e1·nisering, som gjorts i flottan .. 45.000 -tonnaren har 
byggts om und er m er än ett år och försetts med yinkelställt flygdäck, 
ångkatapult m nn. 

Our Navy 15 april. 

Ubåtar. 

När Nautilus den 12 maj stävade in i New Yorks hanm rr1ade den dit· 
tills gått 36.0r00 m.iles och mer än 21.000 därav i uläge. Eftl':lr 16 må nader 
arbetar Nautilus 'reaktor fortfarande med de ursprungliga få kilona uran
bränsle. 

För flera år sedan försökte flottan komma till Nodpolen under isen 
men ubå tarna var då inte lämpade för uppgiften .. 

Fartygscheflan på Nautilus har nu instrument som visar honom både 
hur mycket vatten. det är över och under fartyget. Ubåtsfolket ser inga 
skäl va rför de inte skall kunna kryssa under .isen, dyka upp i en öpp· 
ning, fyra av tm robot och dyka ner under polarisen igen helt skyddade 
från upptäckt av flygplan. 

New York Herald Tr~bune 15 n1ai· 

Frankrike. 
Utvecklingslinjer m m. 

... . . .. . det Luftvärnskryssaren Colbert, som SJasattes 1 Brest den 24 mars, at t 
förs•ta större örlogsfartyg som byggts i Frankrike efter andra världskriget· ' ' f r. Sjösättningen är det mest påtagliga 1lacknet på den franska flottans 0 

löpande ansträngningar att med den ~nhenllska industriens hjälP åter· 
uppbygga sina sjöstridsluafter. 
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p et kan vara län1pligt att v~d detta tillfälle peka på hur flottan ämnar 

assa sin nybyggnadspolitik efter den snabbt framilande tekniska utauP 
ecklingen . 

" v~ har tidigare redogjort för de stora linjel'l11a i den franska flottpo-
itiken. De Jean sammanfattas sälunda: 1 

En plan för sjöstridskrafterna och en plan för marinflyget fram till 

1970 samt en årlig nybyggnadskvot för fartyg som ej får underskrida 

30.ooo ton om det uppsatta målet för år 1970 skall n.ås . 
Detta är !huvudmålet men året 1970 tycks alltför .. vlägset med tanke 

på te,kn~k'en~ snabba utveckling. Man har därför beslutat att sä.tta upp 
ett royeket närmare liggande mål och att detta skall nås 1963. 

Dä skall ön~gsflottan h elt och hållet bestå av nya fartyg försedda med 
de effektivaste vap,en och utrustningar som den inhemska industrien kan 
förse oss m ed under denna period . Samtidigt skall den framtida flottan 
aktivt förb eredas och utvecklingen drivas på med största kraft, varvid 
arbet!et angelägenhetsgraderas bl a efte•r möjlighetm'Tla att genomföra 
projekten. 

Plan 1963 rymme•r också en redogörels.e för våra perm:anenta uppgifter 
i franska unionen utan att vår delaktighet i atlantpakten dock negligeras. 
Det är m ed tanke på de egna behoven som fartygstyplerna, hangarfartyg 
och jagaren »Franska Unionen» är aktuella. 

1963. kommer att karaktreris eras av: 

l) ett t otaltonnage nära minimigränsen (360.000 ton) ; 
2) en väl avvägd örlogsflotta samman.satt av .idel modet·na fartyg ; 
3) ett marinflyg, som man kan hoppas skall vara väl avvägt oclh upp

byggt huvudsakligen genom den inhemska industriens försorg; 

Flotta ns totala tonnage 1963,--.64 kommer att fördela sig enli.gt fö l jande.: 
l) 300.0001 to:n stlids.fartygstonnage ; 
2) 
3) 

13,. 000 toil! am.fib ietonnage; 
47.000 ton hjälpfartygstonnage; 

Stridsfartygstolnnaget omfattar: 

l) Trad,itione.Jla fartyg : tre hangarfartyg, speciell t avsedda för franska 
Unionen s uppdrag, två luftvärn.skryssare (De Grasse, och Colbert, dlen 
senare ev. försedd med fjärrvapCln), nitton stora jagare (e-sco-rteurs d'es
cadre) , konstruerade ,i dagsläget eller under konstruktion f n, dito ja
gare typ E 50 och E 52 ( e·scortem• rapide•s), snabba, konventionella ubå
tar, jagare typ »Franska Untonen», patrullfartyg och m.insvepar'e. 

2) »över gångsfartyg>>, vars antal, tonnage och utseende bestämmes in
om en nära framtid och som är ämnade att utrustas med n"Laterriel och 
"aPen för offensiv, ubåtsjakt och luftförsvar v.ilka f n anvä.nds på pro·v 
eller är under studium. V'idai'e skall ett hangar!fartyg för helikoptrar m·
Sätta Jeanne d'Arc som kadettfartyg. 
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Alla fartyg som byggs fr o m 1955 skall få fö.rbättrat skydd mot a t
0111

_ 

vapen. Fr o m nu har också stud,iet av atomdrift för fartyg k ommit i 
förgrunden. 

Amfibieflottan skall vara lämpad att ingripa snabbt oclh med maxi n1u111 
av eldkraft I alla hotade områden. 

Hjälpfartygsflottan skall kunna fournera våra röriiga stridskraft.er llled 
förnödenheter samt försvara stridsfar tygen mot de faror sant hotar den

1 
hamnarna och de mar.ina ba,serua. 

Marinflyget kommer 1963- 64 ~.tt bestå av: 

l) F lygpla,n för det tredje hangia.rfartyg'et : olika slag av ubåts jakt-
flygplan (huvudsakligen franska konstruktioner); 

2) tunga, landbaserade ubåtsjaktflygplan ; 
3) ett ännu ej fixerat antal helikoptrar. 

Förverkiigandet av målet 1963-M möter tydl,ig:en v issa svå righe ter i 
finansplanen. 

De senaste å r ens budget (särskilt 1956) har ~ s jälva ve·rket reducerats 
under gränsen för våra behov, vilket resulterar i förseningar. 

Dessu tom har inte marinflyget längre förmånen av den amer ikanska 
hjälpen utan det kommer hädanefter att belasta marinens budg!at. 

Slutligen är det nödvänd,igt att anslå mera pengar till veten skaplig 
forskning och försöksverk!samih.et med ny materiel. 

För att inte äventyra de faststä llda planerna måste således san~tliga 

grenar av den marina budgleten ökas under kommande å r . 
Dat uppställda mi't.let för 1963~1i4 kan synas a lltför tradit ionellt. Som

liga skuile gärna vilja slopa planern a på de »konventionella» fartygen 
med hänvisning till den väntade utvecklingen .. Det skulle vara ett allvar· 
ligt misstag ty möjligheterna att praktiskt tillgodogöra sig de n ya tek· 

niska framstegen tar alltid längre tid än man kan föreställa sig. Det 
skulle medföra att vi ingenting kunde konstruera under många år 
e ller att vi ständigt skulle få mod,ifie,ra uppgjorda grundplaner. Om vi 
handlar på detta sätt har vi snart inte längre fartyg för våra perma· 
nenta behov och för utbildning av personalen. V,i skulle sedan m öta enor· 
ma svårigheter när arbetet m>8d nykonstruktioner skulle återupptagas. 

Motståndaren å sin sida kommer länge än att a nvända nya, k onventio· 
nella fartyg och flygplan, som han har i stort an.tal och vilka våra egna 
konventionella stridsmedel kan avvisa mycke•t verksamt. 

Det förståndigaste är alltså att med största intensitet bedriva den forsk· 
ning som tycks mest lovande. Det är visserligen sant att brist•en på ll1e· 
del för forskning-, studier och experiment inte tillåter så snabba fratn· 
steg som skulle varit önskvärda. U;1der tiden bör vi sammansätta våt' 
flotta med de fartygstyper som bedömes komma att undergå de minsta 
förändringarna och införa ett litet antal övergångs fartyg, på _ vilka nYa 
vapen och ny utrustning ka.n bli utexperimente•rade. 

Cols · bleu s 24 mars· 
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H ~Ii kopterverks am het. 

v;a•·j·a vapenslag har idag sin helikopterförarskola. Marinens är den 
"Idsta och dien fick sin första helikopter på hösten 1951, då samtidigt 
a t flottilj 58 S uppsa teoS. 

De upp-gifter som tilldelats 58 s är: 

l) att s.ammanfö~·a alla helikopterfrågor av intresse för marinen, 

2) att bestämma och utexperimentera de olika uppgifterna inom. ramen 

fÖl' den marina verksamheten, 
3) att utbilda piloter. 

Helikopterpiloterna skall först vara marinf!ygarpiloteor sedan minst 

tvil år. 
Emedan antalet helikoptrar i marinen ökar, kmmner 58 S i fortsätt· 

ningen endast att utbilda piloter medan övriga upp~fter fö.rdelas. på 

andra organ. 
Co.Js bleus 28 april . 

Japan. 
Jag:are. 

Jagaren Yukikaze, som byggs enligt 1953--154 års budget, började sina 
provturer 10 mars (s k A-klass, data se TiS mars-nummer, maskineffek
ten skall dock vara 30•.000 hkr) .. Systerfartyget Harukaze är und.er bygg
nad. Ytterligare fyra har beställts enligt 1955 års budget" 

La Revue Maritim:e maj. 

Fregatter-esko rt jagare. 

Eskortj agarna Inazuma och Almbona inträdde j aktiv tjänst den 5 resp . 
20 mars;. Den första har dieselm.askined, den senar~ turb,iner. Fartygen 
ingår ,i 195.3-54 års budget. Den tredje,, Ikazuchi, är fortfarande under 
byggnad (se TiS mars). 

La Revue Maritime maj. 

Sto rbritann i en. 
Atomdrift. 

Det praktiska arbete.t med atommask;ilwri för fartygsdrift har nu på
börjats odh som första steg har Vickers, Rolls-Royce och Foste.r Wiheeler 
bildat et t gemensamt dotterbolag »Vickers Nu el ear Eng-ineering Ltd» för 
»atonwer k samh et». 

The Navy maj. 
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Krys.sare. 

Arbetet på de tre kryssarna av Tiger-klass har nu framskrid.it så långt 
att man inte kan hinna förse dem med luftvärnsrobotar. Da kommer dock 
åtlll)instone att ge flottan fartyg som - vid sidan av slagskeppen i reserv. 
flottan - kan komma i paritet med Sverdlov-kryssarna . 

The Navy maj. 

Ubåtar. 

Explorer och Excal'ibur, som skall drivas med vätesupe.rox,id, blir fär
diga under året. Explorer lär ha blivit färd.ig redan i april. 

The Navy maj. 

Den första ubåten av den nya efterkrigstypen sjösatte·s den 25 april. 
Det var ubåten Porpoise, som också gett namn åt klassen. me.sättningen 
skall uppgå till sex officerare och se.xtiofem man. 

Adm,iralty News Summery april. 

Spekulationer. 

Vår flotta måste va,ra stark nog att ta upp sitrid med Sovjets flotta 
- med 30 slagkraftiga kryssare och 500> ubåtar - vilket betyder en 
mycket starkare flotta än den vi ha•r idag. Det skul'le vara oklokt att 
lita på hjälp från den ame.rikanska flottan, hur enormt stark den än 
må vara, för att skydda vår import, som passl3il·ar genom södra eHer östra 
Atlanten eller genom Indiska oceanen. Ännu m1indre skall vi lita på att 
ameriganska hangarfartyg skall fälla atombomber på ubåtsbaser och för 
krigspotentialen v,iktiga industrier i kustområdena. 

Det är troligt att vi kommer att finna USA: s kryssare fullt syssel· 
satta med s>jälvförsvaret av landets intre·ssen i Pacific och västra At· 
lanten. Säkerl,igen kommer 60.00'0 tons hangarfartygen att vara mycket 
upptagna med att starta flygplan av Canb:e.rra-typ mot mål 1.000 mileS 
från kusten, vilket de är avsedda för . Brittiska flottan kommer kanske 
inte längre att vara istånd att skydda detta vårt »gTand old countrY>> 
från alla former av anfall. Men om den inte utan !hjälp ens kan. s jälV· 
försvara den import som erfordras för att vi skal1 kunna överleva, då nar 
vi ingen rätt att betrakta oss som en första klass makt. 

Editor's. notes i The NavY J113 i· 
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V ästtyskland. 

pen västtyska flottan skall bestå av 153 fao:-tyg, varav 8 jagare på 2.200 
ton (den parlamentariska budgetkomll\issionen och förbundsdagens för
svarskommission har provisoriskt minskat antalet jaga1•e från die 12. som 
beviljades den 17 februari till 8 stycken), 6 eskortjagare på 1.200 ton, 
12 ubåtar på 300 ton, 2 snabba minfartyg på 2.500 ton med starkt luft
värn, 6 stora minsvepare på 700 ton, 18 kustll\insvepare på 370 ton, 30 
s!llå minsvepare på 200 ton samt 40 motortorpedbåtar. 

:Mtb kommer att likna den svenska T 10:2·-klassen. Den kommer att få 
ett deplacement på cirka 150 ton och blir liksom de svenska konvert~bla 
till kanon- och !1linversion. 

J)a första västtyska fartygen, S1, S2 och SS., övertogs den 28 mars i 
l{Ji.el från de brit~iska marinmyndigheterna. De byggdes1 1951--~52 för 
gränsbevakningens räkning. (Jfr TiS april). . 

La Revue Maritime maj. 
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