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Utdra g ur årsberättelse för år 1957
vetenskapsgrenen artilleri och handvapen.
Av led amoten STIG BROMS.

Sjöartill eriets materiel -

utveckling och utvecklingstendenser

De ~.enaste årsbe rättels erna i vetenskapsgrenen a rtilleri
och handvap en ha avhandlat vissa avg ränsade speciella frågor. Det h ar därför synts lämpligt att i denna årsberättels e
lämna en mer översiktlig redogörelse över ett större avsnitt
av vetenskapsgrenen i fråga. Härvid har valt~. att behandla
utv ecklingen av sjöartilleriets materiel under senare år samt
nämnda materiels sannolika framtida utveckling och anpassning till övriga vapen och tekniska hjälpmedel. Redogörelsen
omfattar följande avsnitt:
Artilleripjäser
Artillerieldledningar
Artilleriammunition
Antiubåtsvapen av kast- och rakettyp
Trådstyrda robotar
P å senare tid har utvecklingen av robot- och atomvapen
kommit att dominera intresset och uppmärksamheten inom
krigsmaterielområdet, varvid den konventionella artillerimaterielen och dess utveckling skenbart förlorat aktualitet.
Det svåra artilleriet är visserligen definitivt ställt på avskrivning i och m ed att slagskeppen ersättas med hangarfarty g och lättare med framför allt robotvapen utrustade
enheter. Å andra sidan kan konstateras att robotvapnen
kn appast inom överskådlig lid kan beräknas helt övertaga
de~ medel~.vå ra och lätta artilleriets olika uppgifter i sj öl~nget. Det torde därför än så länge vara för tidigt att i förlitan på framtida robotvapen låta utvecklingen av den medelsv åra och lätta artillerimaterielen stagnera. Utvecklingen
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utomlands ger också belägg för att det konvention ella artilleriets dagar ingalunda är räknade. Åtskillig ny m ateriel
med avsevärt förbättrade prestanda framtages alltjäm t. Hu.
ruvida olika typer av robotvapen i en mer avlägsen f n nntid
kan komma att helt ersätta det konventionella artilleriet är
det ännu för tidigt att uttala sig om. Det framtida robotk riget
torde i hög grad få prägeln av en kraftmätning mellan h jäl poch motmedel inom det teletekniska området. Det bör i de tta
sammanhang beaktas, att den konventionella artillerigranaten alltjämt besitter och konu11er att besitta fördelen gentemot roboten att icke kunna påverkas i sin bana. Det svnes
sannolikt att dc nya vapnen bli värdefulla och nödvän(l iga
stridsmedel i sjökriget tillsammans med och vid siclan av ~le
nu existerande i varje fall ~.å länge sjökrigföring med övervattensfartyg förblir aktuell. En förutsättning härför ä r
emellertid att artilleriet allt framgent utvecklas i takt m ed de
möjligheter härför so1n det fortgående tekniska fram åtsk ridandet erbjuder och anpassas för bruk tillsammans m ed de
nya vapnen.
En granskning av artilleriets utveckling und er senar e å r
utvisar att inom det rent ballistiska områd et några m e ra
revolutionerande framsteg knappast gjorts. En ökning av u tgångshastigheterna med storleksm,'lningen 40!__50 % m öjliggöres genom användning av underkalibrerad ammun ition.
Den mindre massan hos en underkalibrerad prujektil m edför
emellertid att vinslen i skjuttid på för sjöartilleri akt uella
skjutavstånd blir så liten, att den icke uppväger den re ducerade verkan, som blir en följd av underkaliberskottets m in dre proj ektilvikt och sprängladdning. En ökning av utgå ngshastigheten av något mindre storleksordning kan ernå s me d
lå ngsmala projektiler med pilstyrning varvid ~iven en a vs evärd förbättring i det ytterballistiska utbytet kan er hå llas
genom minskat luftmotstånd. Även i detta fall måste m an
emellertid räkna med en av~.evärt reducerad verkan hos det
enskilda skottet, då vilden av en pilprojektil för en viss k aliber endast uppgår till omkring tredjedelen av viieten hos
en konventionell projektil. Vissa förutsättningar förel igger
för att pilprojektilen kan bli av värde vid beskjutning av
luftmå l, d å markerad minskning av skjutticlen kan ernås,
men mot sjömål har det enskilda skottet alltför liten verk an.
Ännu har det icke visat sig möjligt att i samma pjäs skj uta
alternativt pilprojektiler eller traditionella rotationsstyr d a
projektiler utan omfattande och tidskrävande omställnings-
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·oced u rer, varför man i dagens läge knappast kan räkna
pied att utnyttja pilprojektiler för fartygsluftvärn.
J11
Möjligh et att i nämnvärd grad ytterligare öka utgångshastigh e ten v ~d anv.ät~dning av konve~tionella projektiler
för eligger f n__ Jcke, v~u·1g~~~on~ det. kan forefalla som om. den
n aximala gransen for SJoarhllencts verkan skulle ha upp~1åtts. D ett~ förh~~l~nde ut~slu ter emellertid __ icke; att kanonens verkm ngsmoJhgh eter 1 betydande utstracknmg kunnat
förbättras - och framdeles säkerligen kan ytterligare förbättras - genom utnyttjandet av de tekniska framstegen inom andra områden. Här kan bl a framhållas den avsevärt
ökade eldkraften genom utökad mekanisk automatisering av
amm unitionstillförseln medgivande allt högre eldhastigheter
och de förbättr ade riktmöjligheter, som ernåtts genom regleringsteknikens landvinningar. Denna teknik har även i förenin g med förbättrad automatisk rälmeteimik möjliggjort
stora förbättringar inom eldledningen framför allt mot luftmål, där kraven på kort förberedelsetid och större noggrannhet i skjutelementberäkningen kunnat i allt större utsträckning tillgodos es. Radarteknikens fortsatta utveckling möjliggör även en avsevärt förbättrad effekt hos artilleriet, främst
genom noggrannare avståndsmätning samt ökade möjligheter för skjutning utan optisk sikt genom riktning och nedslagsobservationer med hjälp av radar. Radarteknikens tilllämpning i form av zonrör har därjämte mångdubblat lvartilleriets effekt. Denna fortgående utveckling av artillerimaterielen med tillhörand e teknisk hjälpmateriel har på senare tid medfört en aktningsv ärd utökning av kanonens
verkningsmöjligheter. Den gamla tumregeln att praktiska
~. ko ttvidclen vid fb-skjutning i hm motsvarar kalibern i mm
kan icke längre tillämpas. Som exempel må nämnas, att verksam skjutning mecl12 cm artilleri numera kan genomföras på
150c-160 hm mot mål av jagarstorlek och att 15 cm kaliberns
prak tiska användningsområde närmar sig 200 hm. Vid lvskjutning har den redan uppnådda gränsen för maximal utg~ngshastighet och kraven på måttlig framförhållning medfo rt, att verkningsområdet knappast kunnat ökas men därernot väl bibehållas trots allt högre målfarter. Totaleffekten
h~.r emellertid avsevärt ökat genom tillkomsten av zonrör,
s~orre eldhastighet och förbättrad eldledning och målangivningsmaterieL Denna utveckling medför, att lv-artilleriet
~ annolikt kommer att kunna göra mycket värdefulla insatser
1 samband med robotbekämpningen.
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ARTILLERIPJ Ä!SER.
Utveddingen av medelsvåra och lätta artilleripjäser har
under senare år skett med sikte på att i allt större uts triickn ing kunna tillgodose de ny a krav, som dikteras av sjökrigets ökade rörlighet, de allt högre hastigheterna hos flygp lanen och med hänsynslagande till tillkomsten av rob ot vapen.
Allmän l sett 111 ~1 st c krav uppställa~. på a l t pjäserna m ed betj äningar i görligaste mån skyddas med hänsyn till verkan
vid atombombfällning, momentant tryck- och värmeverkan
samt radioaktivt regn. Detta medför, att pjäserna uppställ as
i torn eller förses ined lämpligt utformade skyddl'.k u poler.
Utomlands ha flera olika nya pjästyper frmnkommit, varvid
dock på senare tid utvecklingen synes tillfälligt ha avs tann at
i USA. Därstädes förfogar men dock i dag över mycket m odern materiel, varför behovet i stort sett torde vara ti llgodosett för dc närmaste åren och sannolikt önskar ma n
ännu någon tid avvakta resultaten f rån robotutvecklingen
för att kunna närmare precisera de krav, som robotarnas
inträde i sjökriget måste ställa på utformningen av ny a
p j äskonstruktioner.
P r aktiskt tagel all modern pjäsm.atericl, som. nu fram kommer, är avsedd för insats mot mål på ytan, i luften och i lan d.
Begreppen flackbaneartilleri respektive luftvärnsartilleri ä ro
förlegade. Samtidigt kan konstateras, att d en på sena re tid
använda beteckningen a llmålsartilleri snart saknar akt ualitet, då något annat artilleri numera knappast föreko mm er
för fartygsbruk, möjligen med undantag för vissa rena flackbanepjäser på motor-, torped- och kanonbåtar. I detta sammanhang är det även aktuellt att avföra begreppen fjär rresp. närluftvärnspjäser, då någon markerad gräns i avst[m d
och höjd icke längre föreligger vad beträffar grövre och
lättare p j äsers verkningsområde. Bekämpning av luftmål på
större avstånd 1i1ed artilleri är icke möjligt, då skju ttiden
måste begränsas så att framförhållningen bl ir av accep tabel
storleksordning. ViE:serligen erhåller en större kaliber stör re
skottvidd inom viss skjuttid som en följd av den större r örelseenergien hos projektilen, men denna uppväges i viss u tsträckning av högre utgångshastighet hos mindre kalibrar.
Å andra sidan kunna numera pjäser inom kaliberom dl<let
10---12 cm utnyttjas med maximal verkan inom praktisk,l
taget hela det tidigare närluftvärne ts verkni!~gsomrad e, .~n
rikthastigheter och riktaccelerationer kunnat ökas avsevart

)los d ess a relativt tunga pjäser. I stället för tidigare använda
bearcpp synes det mera adekvat alt använda t ex beteckni;gar na . »tungt» resp. »lätt» artilleri med en gräns vid ca
8 cm k a h ber.
För d en tunga pjäsgruppen kan konstateras, att helautomatisering nu allmänt genomförts å nykonstruktioner. A v
tillgängliga pre~.tandauppgifter framgår även att utvecklingslinj en går mot allt större rikthas tigheter och riktaccelerationer för att möjliggöra insats mot allt snabbare luftmål och att maskinriktning nu anses så oundgänglig att
handriktmöj ligheterna är ställda på avskrivning.
Någr a mer framträdande konstruktionsförbättringar inom
den lätta pjäsgruppen har under dc senaste åren knappast
fr amkommit. En differentiering i dels tyngre pjäser med zonrörsam mu nition, dels lätlare pjäser med enbart anslagsammunition gör sig märkbar. F n ligger gränsen mellan nämnda
pjäf.gruppe~·. vid en kaliber a~. ca 7,5 cm. Strä.:van a~~. sänka
nämn da grans samt en allman tendens att oka pJasernas
prestanda förefinnes.

ARTILLEH:IELDLEDNIN GAH.
För a tt en eldenhet-ett visst antal pjäser med erforderlig
hjälpm ateriel - skall kunna bli fullt verksam fordras dels
att eldenheten medel~. l effektiv mål angivningsmateriel snabbt
kan anvisas önskat mål, dels att eldenheten förses m ed lämplig eldledningsinstrumentering. Av största betydelse är även
att fu llgod radarmateriel utnyttjas och på bästa sätt anpassas
till såvä l målangivningsmateriel som eldledningsinstnun entering. Varje länk i kedj an sp a ningsradar- målangivningsmateriel - eldledningsins trumentering - pjäser - rnåste
var a lik a fullgod för a tl ett gott r esultat skall kunna ernås.
~rav et på pjässidan, som framtving a t a1lmålspjäser, finner
~111 n a turliga molsvarighet inom eldledningarna, som allmänt
fått karaktär av allmålseldledningar, med huvudvikten lagd
P~ det svårare tredimen sionella skjulfalle t mot luftmåL
P~ässikten ha numera endao-t andrahandsbetydelse vid pjäsYls eld och som reserv. De alltmer ök ade kraven på allsidig
a,nvändning, snabbhe l och precision ha bl a med f ört, a tt den
~.angt drivn a utveckling inom servo- och radartekniken, som
agt rum e fl er VK 2, till fullo utnyttjat s inom eldledningsområ d et.
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U tv ecklingen av eldle dningsmateriel har för eträdes vis äat
rum uton_1lands. En gedig~n orderstock frå~~ NATO h :=tr s 0 ~1
regel utgJort den ekononus ka ryggraden for eldlednlllgsfi l"morn a samtidigt som. NATO :s stora krav p å prestan d a och
inbörd es konkurrens framtvingat a llt m er fulländad e pr odukter. De ledande företagen i E uropa utgöres av N V Holl an dse Signaalapparaten (Signaal) i Holland, Com p agn ie
Gene ra le d e Telegrapbie sans Fil ( CSF) i Frankrike sa 111 t
Contr aves A G i Schweiz. Samtliga nämnda företag l everera
till NATO och äro vä l inarbetade p å d e n intern a ti onella
marknaden.
MÅ LA I\ GIV~ II\ GSMA TEH.IEL.
Snabb och säker m å l a ngivning för artilleriet är ett gr un dvillkor för a tt vapnen överhuvudtaget skall kun na bringas
till insats mot luftmå l och a tt mot fb -mål överrask nin gsm oment sk.all kunna utnyttjas samt vå dab eskjutnin g av egna
f ar tyg undvikas. Följande kr av uppställes på materiel och
organisation för m å l angivning.
att på stort avstånd upplä cka luft- och fb-mål,
a lt skapa en bild ur vilken stridsbeslut kan fatta s,
alt fö r eldenheterna utpeka lämpliga m å l.
För att få en uppfattning om storleksor dningen på erfo rderligt upptä cksavs tå nd vid skjutning mot luftm å l göres följande antaganden:

·········l

Tid för upptäckt av eko ....... . · · · · · · ·
... _........................ j
» stndsb eslut
»
» utp ekande av målet ..... . . .. . ... ... . .. .
»
» eradar att fånga målet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
» bestämning av skjutelement . . . . . . . . . . . . . .
»
Målfart 300 m /s
Målväg under 30 sek

20 sek
5 »
5 »
30 sek
90 hlll·

Om man sedan anser, att framförpunkten skall ligga på

10 sek skjuttid, vilket är ca 50 hm, och målet så ledes u nder
skju ttiden förflyttar sig 30 hm erh å lles att målet måste u p phickas på minst 170 (90+50+30) hm avstånd. Eflersoll1
denna siffra helt är beroende av säkerheten i de an tagna
ingångsvärdena kan den givetvis diskuteras. De ant agna

·jderna och d en a ntagna målfarlen ligge r emellertid snarare
~Jlld er än öv er vad man normalt måste räkna med. D-et framgå r on~ ~delb~rt _a~t optis~~ m å la ngivnir_1g ej kan uppfylla
dessa kLav pa tidig upptackt. En d ast 1 undantagsfall kan
mål angivning från optiska sikten bliv a akt uell. Radarm å lanaivnin g måste tillgripas, om luftvärnet skall ha nåaon mÖJ·""
o
fl· ygmal.
..
"'
blir
Målangivning förfb-artilleri
at. t b e l<:ampa
lighet
en enklare fonn a v luftvärnsf a llet Vapeninsatsen mot fbmå l k an fortfarande ledas av FC eller förbandschef, medan
beslutand erä tt en för luftvärn e ts insats måste deleaeras Lill
"'
det verkställan de organet.
Speciell m å langivningsmate riel s k målangivningsenheter
fr amk om un~ er _YK 2. Denn a som var skrymmande och tung
medgav, att sHi vmk el och avstånd tillmålet kund e överföras
till eldenheterna medelst följvisa rsystem. :'~J um er a har d e nna
materiel ~vsevärt förbättrats. Modern m å l angivning~.mat eriel
bör J_ne(_lgiva god presentation av m å llägel, säk er överföring
av s1d vmk el och avstånd helsl m ede lst f järrsly min a saml
någon form av indikering alt rätt m å l öve~·tagits av elen avsedda eld enhcten.
Målangivningsskedet blir allt m er betydelsefullt. En eld lednings anläggning kan ej läng re bedömas separat utan
hänsy~1 m åste ~hög grad tag~s lil~ f_ör vilken målangivningsn~ atenel den ar anpassad. Samheligt ökas kraven på spanmgsradarns prestanda. Sp a ningsr ada rn , som ger alla ingångsvärden bör ha tillfredsställan d e räckvidd och h ö jdtä~knin~ . _När sidvinkel ö_verföres till eldled ningen från
d ärest eldledningen ä r
malangiVmngsorganen börJar eldledningsradarn
kons~ruer ad. efte r modern_a principer att saka antmgen automatiskt eller manuellt i det plan, som
repr e~-~nteras av beordrad sidvinkeL Är spaningsradarn
o~tab1 hs erad kanuner eldledningsradarn vid rullnina att
s?ka i ett felaktigt plan med y tterli gare förlängd målfath~ings
h~ som result at. stabiliserad spaningsantenn ger därför förhattrad och Fimnare prest a nd a i såväl sida som avs tånd.
utv eck~ingsmöj ligheter inom m å langivningsom. o Följ and e
I~det synes san nolika. En radik al lösning är att låta eld lecl,
.
... l v ~. p a na e f ter ett visst
ntngsra d arn SJa
inmn en sektor
program
där låsa m o t uppdykand e mål. Då elclledningsr adarns lob
ar form en av en relativt smal st rå le, fordrar detta ett stort
f~tal eldle_dningsradaranläggningar för alt täckning skall er?allas honsonten runt. En annan nackdel med detta system
ar att d å en eldledningsra dar låst mot e tt mål denna sektor
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obeva_kad o~h andra mål, som ~~ker upp in~m s e~\:l o rn
bhr obeskJu tna aven om eldenhe ter fmnas d1spomb l a. Syslen~et kan emeller tid använd~s osom .~.tt l~omplem:nt ti ll SJlanmgsrad::~.m o~h a.rb et~ t ex 1 laga ~~OJ ~l vmkla r, dar sp~ nin gs 
radarns tacknmg ar nundre god. For fart yg utan sp amngs 1·adar och med enbart en eld enh et tord e systeme t kunn a Yara
av stort vä rde. För att underlä tt a målomb yte under p ågae nde
Lv-skju tning bör sikte och eldledn ingsrad ar kunna släp p a må le t, då detta b efinner sig på visst lämplig t avstånd och läggas
in på nytt m å l allt under det att eldledni ngen i övrigt sa 111t
p j äserna arbetar vidare mot det gamla m å let. Skjutele m cnten
extrapo leras ur tidig a re uppmät ta och beräkna de värd en. På
detta sätt elimine ras tiden fö r eldl ed ningsra darn att fan ga
målet. Man kan även tänka sig att i m å langivni ngsdele n ko ntinuerlig ber äkn ing av målets läge och rörelser utför as för
ett stort antal m å l samtidig t. Värden för de m å l, som vis ar
sig vara farligas t, får sedan styra in lämplig elderihe l. Besl ut
om vapenin sats kan då senareHiggas. För detta beräk ningsarhete och för lagring av vär den kan den digitala tek niken
må h ända medföra vissa fördelar .
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ELDLE DNING SINSTR UMENT ERING AR.
Utveck lingen av eldledni ngsinst ru menteri ngar utomlan ds
är lättare att följ a än utveckli ngen av mål angivn ingsm a terieL Detta beror på a tt en viss standar d kan ~-könj as a nknytand e till de s tora internat ionella för etagen inom dett a o n~ 
råde. Alla nu känd a artilleri eldledn ingar äro av s k an alogttyp. Man utnyttj ar visserlig en olika teknik i be rä knin gskre tsarna, men i öv rig t kan ma n å terfinna i stort sett lik C<r la d.e
pres ta nd a hos d e olika typ e rna. Samtlig a utn yttjar tre di m ensione ll radm· d v s en rad a r, som förutom sidvink el och
avstånd även ge r elevatio nsvinke l. Radarn fattar autom atiskt
m å let och en målföljn ingsano rdnjng, grundad på dc felsignale r, som inregi stre ras d å d e n elektris k a axeln av~·ik c r
fr å n riktning en till målet, håll er h ela tid en a nt ennen n kt a.d
mot målet. D'etta sker även om målet girar. Räckvid d en ~~r
sådan a lt m an p å indi ka tor erna k an iaktt aga miH på upP_ tdl
ca 400 hm o.vstånd och den ovan rel ate r a de autom at is ka
m å lföljnin gen kan p å börj as vid ca 200--25 0 hm. Vid av:s l:'i 1~ d
ca 100- 150 hm kan man för denna målföljn ing ul nytl.JH
återstyr da värden fr å n skjutele mcntsbe räknare n eller a nn an

specie.ll m ålf? lj a ~· e i_nom u_trustn ingen. Å t e r s ~yrnin g i någon
fo rm ~~- en nodvand1g~1et v1d modern eldl ednmg. Grundp rincipen ar den~a mm a v1d. de flesta typ er av e l ellednin gar. Vid
lösning av rorelsee kvatwn erna k a n det alllid påvisas vissa
par ametrar , wm om måle t Li beh<'\ller kurs och fart förbliva
kons tanta ~eno~n h el~: m öJ b"anan. Ex~mpel på dylika parallleterko mbmatw ner ar: mal e ls verbkal a och horison tella
hastigh eter jämte må le ts kurs, en a nnan kombin ation är
målets vertikal a h as ti gh et j äm te integrat ionskon stantern a
vid lösning av relativ fart i och tvärs siktlinje n ur två
differen ti alekvati oner. l\är parame tra rn a en gånu b es tämts
];:unna d e utnyttja s för genere rin g av s lyran~l e ~ärden till
siktet. ~t~rslyrnin(5en ]~an . vara fu llshindi g (regene rativ)
-d v s ~~val eleva ~10n, ydymk el s.om avstånd framtag as på
detta f:.att eller ofullsta n(hg (senuge nerativ) då enbart elevat ion och sid vinkel erhålles. I senar e fa llet m åste avs tåndet
~~?ntinu erligt inma ta ~ frå_n ra d arn. Åter styrning möjligg ör
Jamnt oc~1 n oggrc~nt nklarbe le äv en vid h öga hastighe ter och
a ccel erat wn~r. _Rik.t a rnas u ppgift vid sikte eller radarpa nel
red uceras harv1d till en bart övervak ning eller till utföran de
av sn:ärr: juster iJ_?g ur i pa rameter värde'iw . Fullstän dig åters lyn ung ar de t basta malmed let, om motstån d aren insätter
ra darstörn ing unde r p ~1g ående anfall.
I presta ndahäns een de skilj er sig d c olik a eld ledn inasfirmornas produk ter föga fr ån va randra . Beräknin gsmetod il-::en
?ch k ompon enllekn iken är em ellertid olika . Signaal ulnvltJar huvudsa kligen mek a niska räkneko mponen l e r. Ballistis ka
o.ch . trigonom etriska funktion er lösas i kamoid er, differe nh erm g och integrer ing utföres till största del i mekani ska
)> kulskive verk», krängni ngsinfly telser härlede s ur mekanis kge om~trisk av.b il~~ning. Teknike n. ~ r seda n länge bepröva d
och firman har arvt gamla trachtw ner inom d etla område
från Hazeme yer. Det är, väl att märka, end ast den direkta
lll ~temati ~.ka lösnin gen, som ulföres mekanis kt. Alla translU~.s.s~on er ulföras m ed hjälp av servon och det finnes ingen
InoJhghe t att »som rese rv» för hand köra b eräknin oskret~ar
~a . Upp till GOO elektron rör ingå i vissa anhiggr~ingar av
enna typ.
_och Contrav es arbetar utesluta nde med elektron iska
1 1C ~F
Zt .'.a kmn gs~\:ompon enter. CSF använde r högfrek v e nt väx elr 400 Hz i sina
l loms tekmk , medan Contrav es utn\'ltja
·
'l'e tsar.
F n synes viss mi sn1ppfa ttning råda beträffa nde elektro27
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t:ipe n kkc medgiver avståndsbedömning på samma sä tl s 0 111
vid radar. Hela området är ot:ks{t f n fö remål för e n intensiv
forsknings - och försöksverksamh e t såväl inom .som ll l<nn
land e t ot:h dctl a kan i e n fr a mlid medföra m a tc nel m ed nu
blott a nade möjligheter och prestanda. De t bör i d etta sn n1_
manhang p åpekas a lt icke blotl d et infrarö~l a ul a n iiven
mikrovågsområdet ovanför delsam m a delt~r 1 trm~sp o rt ay
elekt romagnetisk strålning,·.cncrgi. Ma n har 1 USA g.] or l vi ssH
försök med »passiv radar» arbetand e in olll
framgåncrsrika
n
,
mikrovå.Qsom råd e t.
Rcdanu un d er VK 2 fanns infr aröd m a teriel m ed vi lken
bäringsindikering av sj ömå l var möjlig på .Pa.ssiv vä ~. Den
passiva m a terielen tord e 1:umera ha komn~!t tJl.l allm an a nvändnina i d e ~. törre mannerna som ett vardefullt k omplemen t tillb den konventionell a m å langivningsm a tcrielen. I de n
mån mate riclen kan utv ecklas a tt förutom rena vinkelvä n len
även ge tillförlitliga värden på avstånd erhålles den stor a
fönlcl'en, att eldlednings instrumenteringarn a lnmna ar h e la
med m ätvä rden, som d els e rh å llas på icke röj a nde sii ll, dels
svårligen låla sig utstöras.
ARTILLERIAMMUNITION.
Allmänt sett kan konstateras, att den konvenlion ell n artilleriammunitionen ej und er gå tt någon mer fr amträdan de
utv eddincr under perioden efle r VK 2. Anledningen h iir ti ll
torde var~ dels att artilleri ammun itionen unde r YK 2 niira
nog .br_ingades till .sitt optimum i vm)? fall i ~.a~l avse r. ~.lte l~
halllslls k utfor mnmg, dels a lt d en darefter folp ndc SJ~db !Jd
utvecklingen inom telmikens skilda områden cndas l 1 v 1~s
begränsad omfattning kunnat utny ttjas för ~rlilleri a m mu!.n
tioncn, dels slutligen att det dominerande mtrcsset av fo r:o:.Låeli aa skäl koncentrerats på utvecklingen av nya v~1p cn,
d är ojämförligt större vinster för krigsmateriele1~ i sin h ellJet
stod a tt ern å. Den närmaste framtiden tord e Icke k onnna
a lt medföra någon väsentlig förändring i denn a utv ecklingslinje.
U toml a nds pågå r viss utveckling i syfte att förse st!i rr~
artillerigranater med atoml.addningar. Enligt vis~.~ upp gtf le1
ha icke endast 28 cm utan aven 21 cm granater fors etts 1nec1
dylika la ddningar. I vad m å n även medelsvåra granater l~o nJ 
ma alt förses med atom indelningar iir f n svårt a lt bedo ma·

Man k a n cmellel:'lid fönänt a, a.l l atom l addninga~· i första
l ~ ncl fr a mtagas t1ll robotar av o ltka slag. Endast v1cl mycket
tillgå ng på elylika laddningar to r de d e komma a tl
nyttjas för konv entionellt a d ille ri.
Beträffande den vidare utv eddin gen utomlands av zonrör
efter \'K 2 ä r föga känt. Kr avet p å ökad ve rk an ho s det enskil da skottet vid luftvärnsskjutning tord e h a medfört viss
strävan a ll infö ra zonröret iivcn vid k alibr ar mindre ån 7,5
clll· Möjlighet alt störa zonrören m ed teletekniska motmedel
förefinn es, vilket i sin lur medfört kr av på att zonrörskons truktionern a utfo rm as så att dc bli i görligaste m ån e.Lörnin gssä k ra.
Alltsedan \'K 2 har framlagandel av n ya slitningsminskan de krut fort satt. För kanon e r ha diirvid framkommil krul
med tillsa lser av v inslen, nitrogu a nidin, dinitrodiglykol m m.
Avsikten h ar varit, del s att ås tadk om m a lägre förbrå nningstempe ralur för att dårigenom minska slitningen, dels atl
kunn a indus tr iellt tillverka krut av sådana råvaror, som
kunn a f r amställas i r espektive lä nde r. Samtidigt härm ed har
ln-utcn flamdämpats. Genom saltinblandningar h ar man vidare sökt att för raketkrut minska n t:gl-krutem:. temperaturberoende samtidigt som ny a speciella raketkrut framställts.
Dessa, som kunn a innehålla plaster a v va r ierande slag, h a
vidare gjorts gjutbara, varigenom krutens ~; lorlck och form
kunna t anpassas till ak tu ella behov.
Inom ytterba llistiken knyts intresset alltmer till aerodynamiska problem. I samband härmed få vindtunnelund e rsökningar allt större betyd else ~.åväl för projektilens yllre utformnin g som för att hcsliimma stabilitet och luflmotst[md.
Uppgifter finnas, att skjuttabellarbe tet för vissa utländska
projekt hell och hållet bygger pi\ vindt unnelmätningar. Ett
komplement till vindtunnlar utgöra dc s k ballistiska ~.kjut
banorna, vilka förefinnas bl a i USA, Canada och Frankrike.
Dessa utgör as av tunnlar m ed ett par hundra meters lä ngd,
fors edda med ett s tort antal mäts tällen. I var j e mäts tällc
uppmätes projektilens momentan a läge, varefter man genom
sam~11 ans t ällning och ulv ~inlcring k<m bestämma projektilens
hastigh et och läge. Med hj älp av dessa värden k an sedan
P~·ojektilens pendlingar studeras, vilket medfört, att nya och
forbätt rade stabi litetskriterier framkommit. Man kan förmoda , att denna teknik konnner att möjliggöra en utformning
av pro j ektilcrna så att förbättrad spridning erhålles.
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Al\"TIUBATS\'APEK A\' KAST- OCH RAKETTYP.
U~ålar a v konvention~ll typ har i under va!tcnsläge som re ge l
en fart av slorleksordnmgen 8- 12 knop. l~ l ertalc t nu b efi ntliga ubåt ar i de olik a marinema äro av denna typ. Uha tsheslåndet undergå r emellertid för närvarande en p åt ag lin
Yäsensförändring. Bl a f r amtages ubåtar med förL ä tl t~, d~
framdrivningsmaskinerier med höga undervattensfarter, fö rbättrad manöverfärm äg a och slor a ktion sradie. Ubåt arn as
mindre b eh ov av ytgång för laddning av batte rie rna m edfö r.
a tt dc ytövervakande informationsorganen få a llt min d re' utsikter att göra sig gällande. Ubåtarnas högre underv a llensfarter medför, att jaktfartygen, som måste la hänsy n till
hydrofonmaterielens prestandaminskning vid högre f ane r.
få ell allt sämre fartförhållande gentemot ub å tarna. Dd ta
får till föl jd att ubåtsj a kten komm e r att karakteri~er as icke
som und e r den senare delen av VK 2 av utdr agna st ride r
utan av korta och inte nsiva dra bbningar und er vilka jak tfartygens nwteriel kommer att spela en mer betydelsefu ll
roll än tidigare. Lokalise ring av ubflten är en fråga om Y~i
sentlig b etydelse, men kommer icke att beröras i dett a sm nmanhang.
Sedan ubåten lokaliserats ålcrsH'n· den avgörande va pC' ninsatsen. Vapeninsatsens karaktär och intensi tet är beroende
på hur länge det ä r möjligt att hålla kontakten. Materic lu tvecklingen bör ledas så alt den för en ubåts sänk ande e rfo rd erliga vapeninsa ts en med säkerhel kan medhinnas u nde r
den tidrymd kontald kan upprä tthållas, vilket ställer knl\·
på stora kontakta vst~llld , stora skottvidd er, hög eldhast ighe l
och god vapenverkan i må Jet.

AUPJÄSEH..
På ubtl tsj aktfartyg byggda efter VK 2 finns en tydlig te ndens till övergång till aupjäser med stora kalibrar (30 10
cm) . Dc mindre kastvapnen som mo nsetrap och hedgellog
finnas visserligen kvar, men cndasl på äldre fartyg elle r för
övningsändamåL Utvecklingen av dc större aupjäserna f ölje r
två huvudlinjer, nämligen kastvap en och raketvapen. Kas lvapnens stora tyngd och stora påkänningar p å far tygsk ons truktione n talar ti ll raketvapnens fördel, och det synes d~i r
för sannol ikt att raketv a pnen kommer att bli föremål fö r de l
största intresset.

I)'en framtida u lYecklingen t.orde i förs ta han.~l. ~nrikl~s p ~l
att ås t adkom 1 ~1a stö~>re .skoth:_Iddcr ?c!.l om m?~l~gt nunsl~a
skjuttiderna. ~raY forehg~e r a~cn pa okad~ moJl.Igheter f?r
va'p eninsats p a S~Örre avstand . f!-H' att onedbrmga nskcr~:a for
tverk an mot Jaktfartyget fran ubaten. Parallellt harn1.ed
10
~~~er en utveckling av speciella ub~ ~sjakttorped e r: Ävc~1. om
båd a de~.s a vapen ha samma uppgifter tord e dc olckc l alla
avseenden kunn a komma att ersatta varandra. Bada vapen~yp ern a h a sina speciella fördelar och beg ränsningar, varför
de k an förvänl as bli goda komplement till var andra . Eventuellt k an i fr am tiden en sammanslagning bli tänkb a r i form
av en torped, som i luften m ed hög farl kan tran spo rt eras
till m å le ts ungefä rliga läge och efter n edgång i vatlncl uppsök a målet.
AUELDLED NI NG.
Kr avet p å öka d precision oc h större skottvidd framtvingar
krav på ökad noggrannhet i m å lets lägesbestämning. Detta
fordr ar i första hand en säkrare djupbestämning. På de tidigare a nvänd a korta skjutavstånden var del lättare alt »bestämm a» målets djup, em eda n ljudutbrcd ningsförh:Hl a ndcna
på dessa korta avdå nd ej nämnvärt påverkade djupb es lämningcn. På slön·e skjutavstönd däremot ät· det nödvändigt
att ta hänsvn till r å dande vattenförh ållanden för a lt djupbestämningen skall bli tillförlitlig. Vid d c låga utgå ngshastigheter det i detta sammanhang är fr åga om kommer dc föränd r i nga r i utgångshastigh e ten som projektilen erhåller av
fartyge t ~. rörelser, att påtagligt inve rka på projektilens luftbana . E ldledningen måst e därför taga hänsyn till fartygets
rörelser. Delta sker enklast med accel e rometrar, vars värden
~ e a rb e t as i inleg ratorer varvid även ha s tigheter och lägesandringar kunna e rhållas. Undervattensballistiken för vapen
111ed varierande neddagsvinklar och n edslagshastigheter är
ett synnerligen komplicerat och föga studerat områ d e. Aucldledningarn a medföra sålunda nya och komplicerade arbetsltppgifter utöv e r de, som numera normalt fordras för varje
eldledning.

TRAD STYRDA ROBOTAR.
. Dncler VK 2 p å börjades i Tyskland utvecklinge n av en
hten rob ot, som avsågs styras medelst tråd impulser och där-
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igenom bliva oslörbar. l{onstruktionen övertogs efter k rinet
~v de _allierade och vid~u·eu_tvecklades bl a i Fra.nkrik e (~ h
Schweiz . Roboten var till sitt ursprung ett armevapen ocl•
avsetl för strith:.va gnsbekämpning på kor la avstånd. \' apne t
har vidareulvecldals och bl a givits sådan skottvid d a tt
det num e ra bedömes kunna bli verl-:.samt även för m a:·i nt
ändamål. Speciellt för sjöartilleriets vidkommande m öjlin_
gör robotens ringa vikt att vapnet kan tilldelas även sn~'
fartygsenheter i f.yfle alt därigenom förslärka eldkr afte n~
Hohoten beslår i stort sett av stridshuvud och moto rk ro pp
jämte styrorga n. Stridslmvudet innehåller ländrör me d
sprängladdning. Motorkroppen inn eh<'\ller raketmolor ji1mte
slyrorgan. En lätt utskjutningsanordning kan användas lll ed
hänsyn till den ringa påkänningen vid uld-:.jutningen . Stn impulserna tillföras roboten fdn en styrutrus tning, son.J i
princip endast kan bestå av etl stativ med kika re och sinlåda. Medelst en joystick på styrlådan kan roboten via t;·i\ den givas erforderliga :;:.tyrimpulser.
Ytterliga re utvecklingsmöjligheter för den trådstyr d a rohoten förefinnas. Sannolikt torde dock - framför al lt b eroende på problemen med trådspolarna och trådens aY n tl lning - den trådstyrda robotens maximidistans ligga vi d ca
6.000-7.000 m. En önskan är helt naturligt att göra sig oll eroende av skytten och dennes individuella förmåga att sty ra
roboten till träff. Ä ven problemet med mörk erskjutnin g och
skjutning under dålig sikt på allt större avstånd ställ er krav
på att roboten helt eller delvis skall kunna stvras blint. Olika
metoder ha prövats i detta syfte t ex att "en radara ntenn
rikta~. mot målet samt en infraröd antenn mot roboten ell er
snarare mot robotens varma avgaser. Vinkelskillnaden i höjd
och sida tagas ut som styrimpulser till roboten. En viss utvecklingstendens kan även skönjas innebärande, att nw n
med avstående från trådstyrningen och dess säkerh et m ol
störning eftersträvar en något större målsökande »allroho t»
användb ar mot såväl sjö- E:.om luftmål på ett maximiaysfn nd
av ca 10.000 m.

Avslutning.
Sjöartilleriets materiel befi nner sig för närvarande, i lik bet
med vapenmaterielen i övrigt, ulan tvekan i en genombrottsperiod. Hur den framtida avvägningen mellan konventionella
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och n ya \}!pen ~ lu_llig~ konun_~r. alt gestalt~ s~g, ~ix som inlednin gsv~s rramhall1t_s Icke moJh~t at,t nn 1 ~.m helhet k~mna
"verbllcka. Detta fordrar en pa erfarenhel grundad yarde~in g av verkansmöjligheterna för de olika vapnen - artilleri,
~orped och robot. Sannolikt kommer konventionella och nya
vapen att på olika sått komplettera varandra i fartygens vapens y s t~_m ur:der en rel~tivl lång tidsperiod, innan mål~ända
slutlig overgang sker till enbart robotvapen. Med hansyn
härtill blir det bl a nödvändigt att för vapnen erforderlig
\ jälpmateriel radar - målangivnings- och eldledningsma1
teriel - får en sådan utformning alt d ensamma i görligaste
m ån kan utnyttjas för alla aktuella vapen. Sålunda bör t ex
arteldledningar avsedda för artpjäser generellt sett givas
så d an utformning, att de i största möjligt m~m även kunna
utn yttjas för robo tar som avses komplettera eller framdeles
ev. h elt ers~itta artpjäserna ifråga.
lVIånga andra exempel på en motsvarande koordinering av
utvecklingen och dess må ls ~)ttning kunna anföras. Elt flertal
skäl, bl a det ofrånkomliga kravet på bcgric1nsning av vikter
och dimensioner för de framtida flottornas lätta fartygsenheter talar för en dylik utvecklingslinje.
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Reflexioner over sjöförsvarets möjlighete r
och sammansättning .
Inträdesanförande i KöS av ledamoten GUNNAR GRA N D I N.

Utvecklingen av vapnen tenderar mot allt störr e fär m a gn
att träffa målet och allt större verkan vid träff. På grun d av
den snabba takt i vilken denna utveckling går, måste sav äl
ta kti~·.ka som strategiska principer ofta omprövas. Då va rk en
kärnladdningar eller robotar ännu är tillräcldigt krigsp röv nde, ~ir den rådande osäkerheten om . lämpliga utveck lingslinjer för vårt försvar mycket förldarlig. l vårt land h ar p ;)
senaste tiden en viss tveksamhet om de fartygsburna vap n l' ns
möjligheter gjort sig gällande. Man menar att örlogsfar tyge n
~1r dyra samtidigt wm de 1-:.an sänkas av etl begränsa t a nl al
träffar. U tsik terna att snabbt få in tillräckligt ant al tr ä ff a r
ökar med vapn ens ökande effekt. Det defensiva skyddet hli r
av mind re värde.
Man k a n h{1lla med om allt delta. örlogsfartyg är d y ra
och de kan sänkas. Felet i resonemanget vid jämförelse r me d
a ndr a stridsmedel är, ait man glömmer, att även des~: a iir
dyra och att de kan förs töras. Förlusl en av ett farty g gö r
kanske ett större inlrvck än om andra s tridsmedel fö rstöres, därför a tt åtminstone de större fartygen r ep r esentera r
en större k oncentration av slagkraft än vad som är m öjli gt
m e d något annat stridsmedel. Man glömmer vad denn a slagkraft kan uträtta så länge den är intakt och koncent rera r
resonemanget kring vådan av ev. fö rlust. Detta är ett grun dfe l, som vidlådit diskm~sionerna om vårt sjöförsvar i Ew gn
tider. Man måslc behandla problemets alla sidor, ann ars b lir
resultatet skev t.
Den nyligen genomförda öB-utredningen drog av den vapentekniska utvecklingen d en slutsatsen, al t man forts~i tt
ningsvis alltmer borde hålla sig tilll andbaserade strids m e del.
Motsatsen kan lika väl hävdas. De moderna vapnens sto ra
räck vid d och verkan kräver, a tt stor uppmärksamhe t ä gn as
åt segheten i försvaret. Med seghet bör menas förmåga n a ll
bibehålla sl agkraft. En ur~.prunglig slagkraft är såled es
grundförutsättningen för att man ska ll kunna tala om seghet. Ett viktigt l ed i att åstadkomma segheten är att ha rör-

J"1 o a strid skrafter. Rörligheten mås te vara så vä l taktisk som
t~·ategisk . Knappast något annat stridsmedel kan kombinera
~ärlighet med sl~_gkraft i så hö~ grad_son~. fartyg. Detta sam -

J)J anhänger 1~1ed ra ~·tyg ens a llm a nn a overla~senl~_et _som transJortmedel. l'lygstndskrafter hn r stor taktisk rorllghel, men
~eras strategiska r~rli&het ~egräns~1s st~rld av k~·aven på
baser och basorgamsatiOn . slagkraften a r momemant hog,
men stridsu thålligheten är ringa, deras ins a ts blir av engångsn atur. Trots detta är flygstridskrafter effektiva, m en
der;s begränsningar måslc redovisas. Armestridskrafter är
såväl takti skt som strategiskt orörliga. Utsättas dc för den
kommuni J.:: a tionshekämpning, som numera är mö jlig med
luftburn a vapen (flyg och robotar) blir den strategiska rörligheten mycket liten. Rörligheten kan numer a förbäilrm;
med hjälp av helikoptrar. Några mera slagkraftiga enheter
kan dock knappa st transporteras på så sätt. Armestridskrafter h a r säkert sitt värde - framförallt där vi saknar sjögräns
_ m en de har stora bef!ränsningar. De~.sa m ås te framhållas
betydligt mer än var öB-utredningen gjort.
Med de moderna vapnens förmåga atl med kraft slå på
de inre linjerna bör man så mycket som möjligt frigöra sig
fr ån komp licerade och utbredda ledningssystem för att få
vapnen till verkan. Risken att få någon eller några lånkar
utslagna är stor. Dånned ~ir inte sagt att man skall avstå från
stridsled ningssystem. Däremot sk a ll fartygens - åtminstone
de störres - möjligheter att inom en enhet åstadkomma en
komplett ~.tridsmaskin framhållas. Med flera enheter i ett
system k a n högre effekt erhållas, vare sig det år frågan om
fartyg eller andra stridsmedel. Men det är en fördel om
varj e enhet k an fungera separat med god effekt. Detta ger
i robotarnas, teleteknikens och kärnvapnens tidevarv ett
stort plus.
Efter d essa allmänna betraktelser över några fördela r hos
fartygen , som öB-ut redningen icke tillräckligt beakta t, skall
n.~_gra synpunkter på hu r ett för våra förhållanden lämpat
S]oförsvar bör se ut.
..~Ian bör kunna tänka sig invasionsförsvaret utefte r v å ra
SJogränser sammansatt av två huvudkomponenter. En av
Inera defem:.iv karaktär, som uppehåller en omedelbar beredskap och sam tidigt ut oör stöd för en mera offensivt betonad
Och rörlig komp~nent, som skall kunna utdela avgörande
slag .. Ryggr aden i den defensiva komponenten kan - när
tektuken d et medger - u tgör as av ku strobot Mera fram-
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skjutna komplement till J.;u slroboten bör v a r a s<hlana , so111
.
..
• l
lo
. . ·t ' l l . . ..
l -:an l.rgga
oberoende av roh()l a:·
o<.:h _ar
s.Joss 1.. an~a l.H
1
o<.:ll flyg. - M~111 bl1r da hanvisad till undervattensv a pen _
ub~lar och nunor. El l ~· ~l_ _uypbyggt defensiv.t sysle m ska]!
ge anfallsk?mponenlcn lllOJlJ.gheter att sattas m under g~· 11 11 _
samma betmgelser. En angrrparc skall fördröjas och tillrogas preliminära förluster.
Uppbyggnaden av dcfcnsivko111poncnten ger inte så 111nnnn
a[~crnaliv a~l välj a ptL Den är g.ansk.a självklar. Besvärli gn~ c
hllr det, nar man kommer till anfalbkomponenlen. För
d ennn h ar man i princip övervattensfartyg, ubi\Lar o<.:ll attne kflyg alt v~ilja på. När man di skuterar denna fråga be ror den
l?sning man kommer till mycket på vilk en tidp'unkt d isknsswncn gäller. Den n~irmaslc Liden måste man - hl a h ci·oe nd? p å d ~ befintliga fartygens o<.:h flygplanens livslängder __
lanka s1g alla de tre typem a av stridsmedel i ~amv er kan
cfler nngot system. :'\bir man försöker se framät Htr ma n
dela upp utveddingcn i etapper.
l fråga om fartyg kan man - såvitt nu k a n bedöm as _
säga alt utvecklingen gynnar ubålarna. N~ir man komm il så
långt atl de kan göra samma fart ot:h bära samma vape n so ill
iive.rv:~tlen:o.fartygen är de senare sannolikt mogn a för :n-sknvmng. Helt säkert är del dock inte. Tekniken kan k omma
med många överraskninga r ännu. En tilltalande fram tid sbild av sjöförsvaret är emellertid atomkraftdrivna ulJat a r
med praktiskt taget obegränsad aktionsradie o<.:h med fler a
olika slags vap en, bl a robotar. Dii bör man lw konunit fra m
till en försvarskompo nent, som verkligen besitter seghe t.
De1~ slutligen enda h ållbara lösningen ];å försvarsfr å ga'n är
trollgen ett s k vcdergällningsförsvar. Som bärare av robotarJUl för detta kommer a lomuhålar ifråga.
Ännu sr1 länge behövs emellertid övcrvallensfartvoen . ( )13utr?~lni~:.gen uttalade sig negativt om dem. Del var"1~å gru nd
av Jamfm·elser mellan dessa och attackflyg, som öB r ek ommenderade en minskning av marinens anslag. IIur ma n k an
göra så ulan a tt i avvbigningsdiskussionen blanda in d e ÖYriga marina stridsmedlen ~ir i och för sig oförklarligt. Bes tämm er man sig för att man skall minsk'a på ett däll e hör
m an väl redovisa alla ställen, som kan bli förem ål för utö kning. För alt återgå till »jä mförelsen» mellan överval tensfartyg och attackflyg så bestod den i att förd elarn a ]Jos
attackflyg och nackdelarna hos iivervaltensfartv<r fram hii iJs.
""'
GöL' man så är ju slutsalsen given.

e:·

}-lu r övervattensfartygen skall vara utformade ~i r en fråga
effekt för kostnad, allt sett m?l bakgrund av de l~ppgiflcr ,
0 111
soDl de h a r atl losa. Inmn en given kostnadsram fmnes ett
visst sammanhang mellan slagkrafi och antal enheter. Den
totala slagkraften ökar med ökande fartygsstorlek Detta ~1r
ett skcppsbyggnadsteknidd axiom. På dc större fartygen kan
en procenlu.cllt stö_rre del av tonnagel avses för bevä pning
än på dc mmdre. Med ökande farlygsslodek minskar e mellertid antalet enheter till na<.:kdcl för segheten. Segh eten
mi nskar emellertid inte rätlinjigt med minskande antal enheter och ökande storlek pä dessa. Den samtidigt ökande
slagkraften bidrager att höja fö r mågan att överlev~. ~år öButredningen anför bclänldigh e ter si:irskill mot dc större fartygens förmåga att men hänsyn till luftfaran operera i Östersjön m åste en invåndning göra~.. De större fartygen klarar
sig säkert biillre än de mindre. Dc tilldrager sig däremot
mera uppmärksamhet och kan därför förväntas bli mera ulsatla för anfall. Men för att få result a t av sina anfall m t1ste
fi enden göra en emot farlygens ~. l agkraft svarande in s al~•
med åtföljande förluster. Att det kan gå illa för våra större
övervattcnsfarlyg är mycket möjligt men inte sannolikare än
att det kan gå illa för andra typer av stridsmedel. Är man
underlägsen så är man det. Vad man bör diskutera i dcll<:
sammanh ang är närmast hur vftra stridskrafter skall vara
beskaffade, för att ha en ch ans till så dan koncentration, som
kan få ett avgörande inflytand e p å vår förmåga att överleva
ett anfall. Spelteorclisl-:.a överläggningar kan kanske ge en
del synpunkter på frågan.
Den lösning man f n kommit till i fråga om övervattensstridskrafter bör kunna gälla så länge sådana ~ir aktuella.
Med hänsyn till d e olika vapentypernas och hjälpmedlen;;
krav på underlag har man ans el l stridsgrupper med jagare
och molortorpedbålar vara lämpligt. Bestyckningen kan
l~omm a att ~indras, personalsparande automat ik och ev yllcrl~~are u ppdelning av vapnen på flera pla ttformar kan mcdf? ra . att jagarna kan minskas i slorlek, men någon patentlonung för radikalt minskade fartyg ~ir SYår att se om slagkraften sk all bibehållas.
Attackflyg kan för viss tid framåt förväntas bibehålla sina
Upp gifter i sjöförsvaret men kommer på lå n g sikt troligen
att ersättas av kustrobot.
?B-utr edningen ägnade mycken kraft å t att bevis a alt sjöstnclskrafterna inte had e stora möjligheter att bidraga i in-
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vasionsfö rsvarel. Det hade varit bättre om den i ställ et försökt utreda hur de oss omgivande vattnen på bästa sätt sk ull
kunna utnyttias för. för~:varet._ Den kunde äv:n ha ägn a~
m~ra tanka_~· a t UPl?.g~ftsforde~mngen mellan o stndskr_afte 1• a y
ohka typ for att dangenom astadkomma nagon ration alisering av försvarsresurserna . En mycket tä nkbar- fö r a lt inte
säga naturlig -- rationaliseringsåtgärd vore att lägga ty n <>clpunkten i försvaret av sjögränserna på marinen och la~ d
gränserna på armen Med marinen och armen skull e for
ändamålet specialiserade flygstridskrafter samverka. Anta gligen skulle detta resultera i alt försvaret av såväl sjö- s o ~1 1
landgräm:.erna bleve effektivare. I varje fall borde en u tre dning i denna fråga vara värd ett försök.
Sjöförsvaret blev p g a öB-förslaget av 1957 utsatt för en
kraftig reduktion. Redan tidigare var dess ekonomisk a ram
så pressad att en alltför stor del av den åtgick för att ha Ha
grundorganisationen - ledning, förvaltning, utbildning m 111 .
Dennas storlek är nämligen relativt oberoende av a n tale t
~ . tridsenheter. Hade man ökat anslagen från den ti digare
niv ån, så hade denna ökning kommit stridseffektcn, d v ~;
fartyg och RA-anläggningar direkt till godo. ~är man nu i
stället gål' andra vägen, så har detta en katastrofal inverk an
p å stridseffekten. Ett ullryck för detta är att CM ansåg sig
tvungen att avbesh1lla de båda beslutade Hallandsjagnr na
och minfartyget Älv~:borg trots att mycket pengar redan var
investerade i dem. De båda öB-förslagen nv 195-1 och 1% 7
måste betraktas som två stora steg på vägen att avskaffa
sjöförsvaret. Förslagens negativa innebörd i fråga om m arinen, beror på att de koncentrerar sig kring nackd elarna
hos t·.törre övervattensfartyg. Dessas fördelar har icke f ramhållils och resten av de marina stridskrafterna har b clwndlats vtterst summariskt.
Till kommande utredningar bör man hålla i minn et a lt
sjöstridskrafter kan kombinera stor slagkraft med l akti ~ k
och strategisk rörlighet, att de är lä tthantcrliga ur s tridsle clningssynpunkt, att dc är litet personalkrävande (perso nale n
är det dyrbaraste av allt) f:.amt att de är billiga, om man
använder årskvoterna som ekonomisk jämförelsegrun d . De lta skulle ha fr a mgått om öB-utredningen presenterat ett fö rslag med m e ra tyngd på marinen. Den tekniska utvecklingen
går på inte t sätt emot de fartygsburna vapnen. De t giillcr
bara att tillva rataga möjligheterna.

Försvarets trekantiga skrivbord.
synpunkte r på krigsmaktens högsta ,ledning.
Av kapten GöTE BLOM.

Sedan någon tid arbetar ett utskott under ledning av generalm ajor Kolmodin enligt öB direktiv med förberedelser
för en utredning om krigsmaktens högsta ledning. Den beramad e utredningen har, som framgått av pressen, under dc
senaste åren haft föregångare på flera håll utomlands. Den
amerikanska Rockefeller Group's utredning angående militära synpunkter på d en nationella säkerheten är kanske den
m est uppmärksammade, men även i de nordiska grannländerna och i Storbritannien har problemen kring krig~. mak
tens högsta ledning nyligen varit aktuella.

Försvaret och den politiska ledningen.
Att dessa problem ha aktualitet här hemma är inte på
något sätt förvånande. I motsats till de ovannämnda ländern a har vi nämligen icke sedan första världskriget fått
dessa frågo r all~.idigt belysta, än mindre erhållit någon lösning av problem en i form av en för hela krigsapparaten gemensam ledningsorganisation. Detta kan givetvis dels förklaras m ed att vi icke drogs in i världskrigen och sålunda
inte fick behovet av en sådan ledning lika hårt inpräntat
som mång a andra länder, dels med att den politiska ledningen av samma orsaker icke visat det intresse för hithör ande problem, som man u tomlands varit tvungen att göra.
Dessa förklaringar utesluter emellertid inte att problemen
existerar och nu pockar på sin lösning.
Kriget har under de ~.enaste århundradena tenderat alt
engagera allt större del av de krigförande nationernas befolkning och Leröra allt större del av samhällslivet. Kärnvapenkriget hotar att helt uppsluka dc nationers r esurser,
som sugs m e d i des:". malström. Hedan på elen tiden, då krig~t ännu b erörde endast dc väpnade styrkorna, innebar lednrngen svårlösta problem. Det gällde då att söka samordna
de olika vapengrenarnas och vapenslagens insatser. I dag,
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nä r n a tioncn som sådan nk li v t deltar i s tridshandling u 1·na
har ledningen ytterligare försvårats. Problemet gäll er nu'
hur hela folkels krigsans lri:ingningar skall kunna famo rdnu~:
Xvcn om dc ofta citerade orden om »kriget som en al!tfö,:
vi idi g angcEigenhct att Hinmas i hän derna på gcnc ralct·»
fälldes för ganska lftng tid sedan, är de sålunda ida g nk luc]larc i:in någonsin. Detta är n ågot som i högre grad iin va(!
nu i:ir fall et borde uppmärksammas framför alll p[t po litiskt håll. I atom å ldern är det mera otänkbart än nå gons in
att den politiska ledningen överlämnar ansvaret för k rigföringen eller dennas planering till militära instanser, oc l1 de t
kan k anske diskuteras om ens krigsmakt en s högsta Ie dni na
a
kan ligga hos en rent militär inslitu lion.
n
Yi har idag intet utprovat system eller n ~1gon organis;Jio
för ledning av vårt totala försvar i krig än mindre nngu t
organ för totalförsva rets planer ing i fred. Vådorna av de lta
belv~.tcs m ed skrämmande skärp a i samband med d en s k
öB:ulredningcn. Ulformningen av krigsmakten och indirek t
i:hcn av totalförsvaret för å ratal framåt lades i hi:in dc ma
på en i hast tillkallad militär lwmmitlc. I frågor av li kn an de
räckvidd bör i en demokratisk stat de politiskt ans,·urign
ta aktiv del redan under utredningsarbetet eftersom del iii'
d en politiska ledningen, som ytterst få r bära följ derna aY
dc beslut, som fallas.
Ulformningen av landets högsta krigsl edning tord e komma att påverka organisationen även av krigsmaktens högs ta
ledning. Det är sålunda för alt la ett ytterlighetsexemp el,
mindre sann olikt att man i en auktor itärt styrd stat ay typ
Hitlertyskland skulle utform a krigsmaldens ledning på kommittcbasis, medan detta väl vore tän kbart i en parlam en tariskt styrd stat av typ Storbritannien. En av förutsättningarna för att bedöma, hur krigsmaktens högsta ledning h os oss
bör utformas, saknas således i dage ns läge - nämlige n en
fast organisation av statens högsta krigsledning i fre d oc h
krig.

Krigsmaktens högsta ledning.
För att kunna bilda oss en uppfattning om hur kri gsmaktens högsta ledning bör utformas, måste vi all ts å söka exen.Jp el utomlands. Det ligger då nära till hands att vån d a S 1g
tillländer med likartal polili~:.ld system. Av dessa tord e S to r-

britannien vara det land, där man h ar d en längsta och mest
Usidiga erfaren h e ten av dessa problem. Hedan efter boerf-riget bild ades näm ligen i Storbritannien under trycket av
bl de för försvarsgrenarna ständigt återkommande gemensamrna transport-, underh å lls- och understödsproblen1en i
c,amband med operationer på andra sidan hav en den s k
Commitee of Imp erial Defcnce. Efter det första världskrigets
smärtsamma erfarenheter av bristande samordning tillkom
på 1920-talet Chiefs of Staff Commitee bestående av de tre
försvars grenscheferna.
C. O. S. Commitce avses fungera för större gemensamma
frågor. Kommitten har ett sekreteriat till förfogande och kan
tillk alla de expe rter, civila eller militära , som behövs för
de olika a rbetsuppgifterna. I C. O. S. Commitee är den för
tillfället äldste försvarsgrenschef en ordförande. Kommitten
representerar d e väpnade styrkorna gentemot försvarsministern men är samtidigt underställd denne och ingår i försvarsdepartementet. C. O. S. äe kollektivt ansvariga för kommith~ns b eslut och förutsättas alltid uppnå enighet i de frågor,
som m edlemmarn a fjälva ta upp eller som hänskjutas till
kommittens beh a ndling >>uppifrån».
Detta kommillesystem har upp enbart sina nackdelar. Det
tord e vara ofrånkomligt, att oenighet förr eller senare uppstår i vissa frågor. Vida re är det troligt, att de beslut, som
fattas , oftast gå i kompromissens tecken. Slutligen förefaller
en viss tidsförlust ofrånl.;:omlig i jämförelse med ett befälssystem med överbefälhavaren som ensam ledare.
Beträffand e risken för oenigh et k a n endast hånvisas till
brittiska erfarenheter, som säger, att det endast i undantagsfall inträffat, att kommitlen icke kunnat e nas om ett beslut.
Det ligger kanske nära till hands att dra jämförelser med
det embrvo till liknande organisation, som vi sedan 19'45 å rs
försvarsuhcdning haft i den svenska krigsmakten , nåmligen
»militärledningen ». Där har som bekant enighet icke alltid
stått att nå . En sådan jämförelse haltar emellertid - framför allt därför att militärledningen endast varit ett rådgivande organ och så ledes saknat det tryck i riktning mot
enighet, som ansvaret för ett beslut medför. Den svcnskn
11lilitärledningen saknar vidare d e n garanti för att försvars&renarn as synpunkter bli vederbörligen tillgodos edda, som
h~ger i att nu·je försvarsgren r ep resent eras endast av sin
hogste chef.
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För ö;rigt kan i detta s_amrnanbang erinras om a~l i nte
beller vart nuv arande lednmgssystem synes ge garanti e r fö t·
enande lö~. ningar av försvarets problem. Det förefall er sn arare sannolikt, att ett kommittesystem skulle erbjud a bä tt l'e
möjligheter att överbrygga d e motsättningar, som b lottas
än ett ledningssystem med högste befälhavare, som id:. e ~
priori fordrar enighet för att konuna till beslut.
När det gäller risken för kompromisslösningar, kan <1e tta
betraktas som en risk endast under förutsättning att kommittesystemet skulle förhindra snillrika och mycket för ut seende lösningar av krigsmaktens problem. Krigstekn ikens
utveckling har emellertid medfört, att allt färre män n iskor
ha kapacitet nog för att med tillräcklig erfarenhet och k u nskap kunna bedöma mer än en sektor av det militära försvaret. Riskerna för att någon försvarsgrenschef m ed u niversellt snille skulle få sina framsynta och revolution e ran de
förslag fällda av sina 1nera medelmåttiga kolleger är därför
troligen mindre än riskerna med nuvarande system, a lt r evolutionerande lösningar tillkomma på grund av bris tan de
kännedom om vissa av försvarets delfunktioner och u lan
tillräcldigt allsidig gram.kning av konsekvenserna f ö r f örsvaret i dess helhet, med stöd av en öB auktoritet ge nomtrumfas mot den närmast berörda expertisens åsikte r.
Vad gäller tidsfaktorn, är det sannolikt att en kom m i lle
får anslå längre tid för att nå beslut i en viss fr åg a än
vad en öB med hjälp av sina stabsorgan skulle b ehöva.
Enighet inom en kommitte måste oftast köpas till priscl av
tidsförlust. Om man emellertid ser på den totala tiden , som
med nuvarande ledning~.system åtgår för att lösa försvm·cts
viktigare frågor, finner man, att däri måste inräknas i1Yell
d en tid, som åtgår för att i de tre försvarsgrenarn as egna
staber penetrera de aktuella problemen. Då den högst a ledningen med nuvarand e organisation långt ifrån alltid f r amli:igger en för bela försvaret samlande lösning, är d et h elt
enkelt ett livsvillkor för de olika försvar!'.grena r na a tt va t·
för sig granska den aktuella frågan och framlägga si n syn
på dess lösning. I praktiken resulterar nuv arande led n in gs;
organisation sålund a i att varje problem behandlas i lY H
im·.tanser och ger upphov till fyr a lösningar, en fr å n den
högsta ledningen och en från vardera av de tre försva r sg renarna - där inte frågans räckvidd r entav föranleder ytterligare remissbehandling inom övriga delar av total för sY nrct.
En för hela försvaret gemensam kommittelösning skulle

..nedes med stor

~. annolikhet

medföra tidsvinst genom att

i·~·ågan lö.~.t es i ett sannnanl~~ng och i e~~ enda instans.

Vissa fordelar med en forsvarets hogsta ledning enligt
rineip erna för C. O. S. Commitee ha i det föregående be~örts i :c._amba~1d n~ed att systemets na.ckd_elar tagits upp till
6 ranskmng. Y tterhgare ett par omstanchgheter kunna anföras, som tala till systemets fördel.
Om statens politiska ledning, så som inledningsvis anförts,
skall bära ansvaret för krigföringen och för krigsmaktens
och tot alförsvarets ulformning i fred, är det väsentligt, atl
krigsm aktens intressen hävdas inför de politiska instanserna
med all möjlig auktoritet, och att dessa instanser obetingat
kum1a acceptera de militära lösningarna av försvarsproblemen som representativa för krigsmaktens inställning. Den
militära expertis som ~.tår till den politiska ledningens förfogand e måste följ akUigen vara allsidigt representerad och
de militära problemen allsidigt belysta. Det torde vara obestridligt att en kommitle, :sammansatt av de tre försvarsgrensch eferna, bättre svarar mot k raven både på auktoritet
och allsidighet än någon aldrig så kompetent högsta befälhavare. Ett enigt beslut inom en kommittc för krigsmaktens
högst a ledning torde ha betydligt större tyngd som · argument
inför ett politidd fonun än ett överbefälhavarens uttalande vars resonans inom krigsmaktens olika delar man icke
kan kontrollera.

J(rigsm aktens qemensamma staber.
En av förutsättningarna för att ett kommittesystem för

l~rig~.maktens högsta ledning skall fungera är att kommitten

h.ll sitt förfo gande har en stab uppbyggd efter liknande principer som ledningsorganet Denna typ av staber går enligt
anglos axisk terminologi under benämningen »joint staffs».
Arbetssystemet har inom NATO accepterats såsom normal
stabsprocedur i de flesta sammanhang, då f r ågo r behandlas,
solll berör mer än en försvarsgren.
Systemet bygger som nämnts på kommittcarbete. Ya r j e
l~onunittc är ~.ammansatt av tre officerare, en från varje
forsvarsgren. Dessa officerare lillhör sina respektive förs~arsgrensstaber men avdelas under viss tid - i StorHri tan 11l en van ligtvis 2- 21f:J å r - för deltidstjänst i en »joint staff».
. De olika kommitteer, som ingå i en sådan joint staff, ha
llll sitt förfogande gemensamma lokaler tillhörande nbimnda
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stab. Kommitteernas arbete samordnas av ett stabens sek t·etariat sammansatt av civila tjänstemän, som ock~.å h a till
uppgift att förse de olika kommitteerna med den se rv ice i
form av skrivhjälp, insamlande av fakta, skötsel av före dr ngning~Jistor och daglistor, som stabsarbetet fordrar.
·
En fråga, som hänskj n tes till en sådan stab, lämnas ny
sekretariatet till lämplig arbetsgrupp sammansatt av m a jorer/kk 2. Des~. a lotta ärendet till lämplig lägre arbetsg rup p.
Arbetet påbörjas sålunda alltid i lägsta instans d v s i a rbetslag sammansatt av kaptener ur de tre försvarsgre n sslaberna. Medlemmarna i det arbetslag, som behandlar fr å gan,
söker under arbetets gång samråd på motsvarande plan inom egen försvarsgrensstab. Sedan arbetslaget kanunit till en
enan~le lösning, remitteras frågan av sekreteriatet till n~i r
m aste högre arbetslag, sammansatt av tre majorer/kk 2, vilk a
underkasta ärendet liknande behandling som föregåend e a rbetslag. Kär även dessa officerare enats om en lösning - i
samråd med sina »egna» staber- går ärendet vidare till st abens högsta arbetslag, sammansatt av officerare på av de lningschefsnivå (kk 1/ölt). Dessa slutbehandla frågan och presentera sin lösning för chefskonunitten. De tre försvars grenscheferna, som därefter mötas i chefskommitten för att en as
om en lösning, är nu genom frågans behandling inom d eras
egna staber säkra på att ingenting har förbisetts ur den egn a
försvarsgrenens synpunkt. Samtidigt vet dc, att eventu ella
motsättningar under arbetets gång kunnat överbryggas i de
lägre instanserna. Dc ha vidare under arbetets gång info rm erats om de punkter, där meningarna delat sig, och man sålu nda varit tvingad till kompromisser. Allt har sålunda u nder
frågans handläggning gjorts för att underlätta en enande lösning i högsta instans.
Frågor, som icke behöva avgöras på högsta plan, k unn a
givelvis behandlas på liknande sätt men stanna i en li.ig rc
instans.
En omständighet av vikt för della stabssystems sätt ai.l arbeta är, alt varj e ärende måste presenteras det lägsta arIJetslagct ulan kommentarer fr~m högre chefer.
Som utomstående fr estas man otvivelaktigt vid studiu m nY
denna organisation till en hel del invändningar. Är d et ex en.Jpelvis rationellt att beh andla varje gemensam stabsangclaoenhet 11å detta arbetskrävande och utan tvivel tidsöd a n de
b
o l
sätt?
;\r det möjligt att belasta personalen med en s~H
an
.arbetsbörda, som den dubbla kommenderingen vid förs yars-
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orensstab och krigsmaktsstab innebär? Disponerar man verkfiaen ett tillräckligt antal officerare med den förmåga till
53~11 arb ete och vidsyn, som ett sådant system av allt att
döma fordrar?
Den första invändningen kan bemötas med liknande synpunkter, som anförts beträffande kommittesystemet i den
högsta ledningen. I det långa loppet lorde här beslcrivna
svstem innebära tidsvinst genom att den omsorgsfulla bearb"etningen av varje fråga i ett sammanhang och i samklang
med de olika försvarsgrensstaberna onödiggör särbehandling
av samma fråga inom dessa.
Farh ågorna för en övermäktig arbetsbelastning på stabspersona len är betydligt svårare att bemöta. Här ligger otvivelaktigt en väsentlig svaghet. Knappheten på tillräckligt
allsidigt utbildad personal är som bekant omvittnad inom
alla staber och högre ledningsorgan. Den personalvinst, som
dubb elkommenderingen till egen försvarsgrensstab och den
gemens amma staben innebär, skulle säkerligen mottagas med
tacksamhet men givetvis gå ut över de officerare, som placeras i dessa. befattningar. Att dessa är utomordentligt arbetskrävande framgår bl a av att engelsmännen anse 2 till
2lh år vara den maximala tid, som någon officer håller ut
i sådan stabstjänst.
På pluskontot kan här föras, att den gemensamma staben
förfo gar över egna lokaler, vilket medger »internat»-förläggning un der den tid en gemensam fråga handlägges. Arbetslagets medlemmar kan därvid koncentrera sig på ett problem
åt gången, vilket ger viss tidsvinst.
Den sista invändningen nämligen att detta arbetssystem
kräver o vanlig förmåga till samarbete, vore värd en särskild
avhan dling. Genom kommendering utomlands har författaren till dessa rader varit i tillfälle alt i någon utsträckning
praktiskt öva »joint planning». De kvarstående intrycken
är fr amför allt två; svårighetema alt till en början anpassa
sitt tänk ande efter joint-planning-slystemet med dess ständiga krav på kompromissvilja och ständiga känsla av ansvar gentemot egen vapengren samt de utomordentliga
möjligh eter till »försvarsutbildning», som systemet erbjuder genom den framtvingade intima och ständiga kont.akten med de andra försvarsgrenarnas problem. Min uppfattnin g är att systemet, även om inga praktiska fördelar vore att vinna i den rena stabshehandlingen av försvarets problem, ändå vore värt att introduceras hos oss
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genom den utbildning av de högre stabernas personal till
försvarstänkand e och allmänbildning på försvarets om r~t d '
som systemet medför.
e.

Den svenska lärsvarsledningens organisation
på kommittebasis.
Är det tänkbart att introducera det brittiska k ommittesysten_Jet i den svenska krigsmaktens högsta ledning och i den
framlida försvarsstaben? Det torde framgå av det föreg~\en de
att rent principiellt många för delar skulle vinnas m ed en
sådan åtgärd . Många praktiska hinder reser sig emeller ti d
även på vägen mot en sådan reform. Systemet innebär för
det första en radikal brytning med all inhemsk trad itio n på
området. Tanken på en krigsmaktens högsta befälhav are i
spetsen för trupperna är djupt rotad i folkmedvetan de t och
har säl-cert anhängare även bland dessa, som finner d et helt
naturligt att ledningen av statens civila funktioner vi lar i
händerna på parlamenlarisl.;:a kommitteer. Reformen sk ulle
vidare med säkerhet väcka kraftig opposition bland all a dem
som önskar se den direkta operativa ledningen av stridskrafterna förlagt till den högsta befälsinstansen. Då d et g~i l
Ier taktisk-operativ befälsutövning torde nämligen ett k ~nn
mittesystem ha betydligt svårare att uthärda en jämfö rel se
med ett beHilssystem av den typ , vi nu har, än när man,
såsom här gjorts, utgår ifrån att den centrala ledn ingen
en~last skall handha de stora gemensamma problemen såsom
kngsmaktens utformning och försvarspolitikens ledn ing i
fred, den strategiska målsältningen och den operativa samordningen i krig.
Genom att anknyta reformen till ett redan befintlig t organ, militärledningen, kunde emeller tid »chocken» n agot
mildras. Genom alt ge militärledningen samma funktio n or h
samma ställning som den brittiska C. O. S. Commitee skulle
man på delreformernas väg åstadkomma det åsyftad e r esultatet. En sådan reform skulle emellertid som tidigare p åpekats, framtvinga en omorganisation av försvarsstaben till
en »joint staff». Det svåraste problemet härvidlag tord e bli
att uppdriva tillräckligt antal officerare ur marinen och flygvapnet för att komplettera stabens nuvarande armebetona de
bemanning. De uppkomna problemen balanseras emellertid
av vissa omedelbara fönl eln r. En direkt följd av om orga-

jsat,ionen skulle så~~mda bli att pr_oble~11en i samband 1~1ed
armens nuvarande overrepresentation 1 staben automatiskt
]östes. Frågor av icke gemensam natur, som idag handläggas
vid försvarsstaben, skulle lika automatiskt försvinna fr ån
denna gemensamma stab till de försvarsgrensstaber, där dc
]1Ör h emma.
på lång sikt skulle här skisserade reformer säkerligen medför a minskad e motsättningar mellan försvarsgrenarna och
mind r e utpräglat försvarsgrenstänkande i varje fall hos den
del av officerskåren, som aktivt engageras i de gemensamma
stabsorgan en.
I vissa av 1'\ATO-ländernas Joint Operations Centres arbetar de operativa planeringslagen vid trekantiga skrivbord.
En större nyanskaffning inom en icke alltför avlägsen framtid av sådana skrivbord för det svenska försvarets räkning
vore en välkommen investering av symbolisk innebörd.
11
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Saknar mannen handlingslinje?
-

ett di s kussionsinlägg.
Av ledamoten RO LAND EN G DA HL.

Kapten Erik Adells artikel »En marin handlingslinj e» later
förstå, att marinen skulle sakna . en allmän handlings li nje
- doktrin - eller att denna skulle vara föråldrad, meda n
däremot utvecklingen ifråga om tekniska detaljer sku lle
vara mera rätlinjig.
Frågan är, om det inte snarare är tvärtom. Marinens han dlingslinje har åtminstone under de senaste femtio åren byggt
på principen att söka hålla landet utanför kriget och -- om
detta inte skulle lyckas - i möjligaste m å n hålla krige t
utanför landet. Kan en sådan doktrin anses föråldr ad, då
behovet av att utnyttja det oss omgivande havet för saväl
angrepp som försvar genom elen tekniska utvecklingen n u
fått större aktualitet än någonsin?
»lgelko ttsförsvareb> är en för många psykologiskt tillt alande aspekt. Det synes dock diskutabelt, om ett så da nt
system motsvarar elen bästa försvarsekonomin hos ett li te t
land, som vänder en nära 2.000 km lång kustlinje m o l den
presumtive angriparen. För att kunna skapa tillräckli g seghet i vårt ost-västliga djupförsvar krävs rörliga styrko r, so m
utan risk att bli geodetiskt inmätta, kan verka inom h ela
den buffertzon, som havet utanför vårt land lyckligtv is ger
oss. Sådana styrkor kan efter lägets växlingar diriger as m ot
de aktuella eller farligaste områdena, d v s slå där fi enden
anfaller. Mera stationära försvarsstyrkor bör koncen tre ras
eller utgångsgrupperas inom sådana områden, där b ehove t
av ett starkt försvar är störst och där dessa stvrkor ha r go da
naturliga förutsättningar att kunna verka. ·Försöker 'm an
vara stark överallt samtidigt, blir man inte stark någon s/a ns.
Detta är en gammal militär regel, som bekräftats me d moderna operationsanalytiska metoder.
Diskussionen om kort eller långt krig synes tämligen f ru ktlös, eftersom ingen kan förutspå om det blir det ena e!Ier
det andra. Allt flera tecken tyder på det begränsade k n ge l
såsom det inom överskådlig tid mest sannolika. Enär del
läge lätt kan uppstå, att vår totala försvarseffekt blir ]1elt

beroend e av möjlighelema till import, är behovet av styrkor
för imp ortskydd därmed sakligt motivera d. Man bör vidare
und vik a att låsa fast sitt tänkesätt vid den enda förutsättnin gen att inv asionen är ett faldum. Den differentiering,
som un der det senaste decenniet sketl ifråga om internationella p å tryckningsmetoder, kräver i högre grad än tidigare
ett allrou nd-betonat försvar, ett försvar som kan vara »allestädes närvarande». Vår viktigaste strävan m åste vara att
söka undgå kriget genom alt bestrida fienden den kontroll
av sjövägarna som direkt eller indirekt kan leda till ett anarepp mot vårt land.
" Om m arinens linje konuuit att framst ft som treva nd e och
inkonsek vent, är detta endast en synvilla, föranledd av att
disku ssionen näslan alltid dominerats av vilka fartyg och
fartygstyper som bör byggas. Debatterna härom har alltför
myck et undanskym l det v~iscn tliga, nämligen marinens uppgifter, vilken betydelse dess a skall tillmätas i det totala försvar e t samt vilka vapensystem som behövs för att ge e tt efter
förh åll andena godtagbart sjöförsvar. Genom att dc e nskilda
enheter na är förhållandevis dyra har d e ek onomiska aspekterna tag it öv erhanden öv er de strategiska och operativa.
n etta har tvingat de marina myndigheterna att motivera
varj e enskilt far tyg i stället för att motivera den totala organisationen. N~ir en viss fartygstyp få tt e tt politiskt nej, har
det dä r för varit naturligt att framföra nästa också angelä gn a behov.
Intressant är härvid att jämföra med förhållandena när
det gä ller armen och flygvapn et. Har exempelvis någon politisk instans eller elen offentliga debatten fäst något avsee nd e vid armens planerade övergång från 10 cm till 15
cm fä ltartilleri av helt ny konstruktion, fastän d e ekonomisk a konsekvenserna hår a v torde vara väl jämförbara med
ett utby te av mtb mot jagare? V~icker det någon diskussion
~tt flyget vid övergång till en ny flygplantyp vä lj er en, som
ar du bbelt så dyr som den föregående? Man accepterar detta
som en följd av den tekniska utvecklingen och är närmast
s~?lt över att vi inom landet kan tillverka stridsflygplan av
var ldsklass. Och det med all rätt!
. R apten Adell har i sitt förslag till doktrin lanserat en ny
la garliknande fartygstyp, helst under 1.000 ton, benämnd
(~rve tt. Det är möjligt att det kan bli ett bra fartyg. Dess
~ a,rm are utformning är emellertid en rent teknisk-taktisk
raga, som bör ses i belysning av det marina vapensystemet
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f_lygel inberäknat - . s~~lm~ man fi~e r at sj(i_
s~:lln helhel ~?rsva r e~S uppgifter OCh obala_nsen _l f~!·lwllande till ÖVriga

forsvarsfunkttOner. Om va r a framlida overvattensfar ty g bö.
vara större eller mindre än 1.000 ton påverkar inte d en llln~
rina doktrinen såsom sådan.
Innan vi förkastar den nuvarande doktrinen låt oss fö rst
klargöra i vilka avseenden denna eventuellt inte håller lll:"\1let. Och låt oss inlc glömma alt en marin doktrin i fr iimsta
rummet. bör taga sik le_ påo hur :V~ l_)äst skal~. kum~_a u tnyll jn
det manna elementet 1 vart rmlttargeograftska lagc - det
omgivande h avet.

Amerikansk försvarsdebatt i dag
A v löj tna n t LENNART FORSMAN.

{)n der förleden höst och vinter har vi alla haft möjlighet
att följ a och dellaga i en ovanligt livlig försvarsdebatt. Debatten är för övrigt icke avslutad utan konuncr åter alt väckas
till li v, när den nyvalda riksdagen i sonnnar skall behandla
försvarspropositionen. Den skarpa och många gånger även
fräna deballcn kommer sannolikt icke att vara avslutad
111 ed riksdagens beslut. Om delta i huvudsak kommer alt bli
i enligh et med propositionen - d v s bl a innebära en successiv redu cering av marinens anslag - så finns det anledning
att förmoda alt såväl den offentliga, som den inre debatten
mellan försvarsgrenarna konuner att permanentas. Under
en lå ng följd av år har vi inte haft någon försvarsdebatt
av denna typ i vårt land, vilket däremot varit ganska vanligt i
många andra demokratier. Norge hade exempelvis en mycket
livlig debatt 1956 i samband med det Boyesenska belänkandet England har nyligen upplevt sina försvarsstrider i anslutnin g till att Duncan Sandys i sina två vitböcker presenter a t ett radikalt förslag till lösning uv försvarsproblcmcn.
Den västtyska försvarsdebatten pågår som bäst och i USA
står även vissa försvarsfrågor i centrum för allmänhetens
intresse och de beredas f n stor plats i den amerikanska
pressen . 'I Fö renta Staterna är det inte så mycket försvarets
totala k ostnadsram eller försvarsavvägningen som i första
hand diskuteras ulan desto mer försvarels högsta ledning.
- Då motsvarand e problem befinner sig uneler utredning
även h os oss och således sannolikt kommer att få förnyad
aktu alitet inom en icke alltför avlägsen framtid så kan del
kanske vara motiverat att något belysa de amerikanska problem en och den amerikanska pressdcba tlen i denna fråga .
Problemet hur man på bästa sätt skall organisera krigsI~ akt ens högsta ledning är knappast nytt, men det h a r fåtl
f?rnya d aktualitet sedan dc ryska sputnikarna på elt påtagh_~_t sätt övertygat amerikanarna om att det inte längre är
8J_alvldart, att de ~ir militärt överlägsna och att de har den
b!'lsta militära organisationen. Tvärtom så skylldes de amel'll~ansk a satellit- och missilmisslyckandena just på den
hnstand e samordningen av de tre försvarsgrenarnas resur-
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rd 1et

Bild l.
Gudske lov, jag trodde det var någo n av de andra vape ngren arn a
som skickat upp den.

ser. I stället för att sam ver ka så mo tverk ade de ofta var__Gaith er- och Rock ef eller-kommitteernas r app orter
gJorde aven klart för den am eri k ansk a a ll mänh eten un der
vintern a tt k r a f ttag måste till om USA skull e ha någon möja~1dra.

att bibeh å ll a sin m ili tära överlägsenhet. De t kom där/ö~· icke övcrr aska_n de då Eisenhovver den 9/1 i sitt »State of
1]nion m_essage» till k on~resscn b l :'1 s~de:
»Th e flrs t nec d for natwnal secu n ty Is to assm·e ourselves
tbat I?ili.tary ?rganiz~t ~ on faci l it a t ~s rath er than, hinder~ the
functwnm g of the nullt ary _es tabl1sh ment . . . Somc of the
·J)lpo rt a n t n ew wcapons wlw.:h tecl m ology has produced do
:10 t fit into any cx:isting servie paHerns» .
Eisenh ower angav därmed för kongressen att den kunde
,ränta förslag om änd r ingar i den militära organisationen.
Vid d en därefter följande sedvanliga torsdagspresskonferensen den 16/1 var E isenhower påfallande försildig i sina uttaland en och framhöll bl a att hans personliga uppfattning
inte fi ck b li bestämande.
»I am the Commander-in-Chief for a fixcd period and I
am n ot going to be in this job more t h an three years. My
personal cOiwiction cannot be the final answer. Therc must
be a con sensus».
Under tiden fram till elen 3N, då presidenten offentliggjorde sitt förslag hade emellertid en hel del sipprat ut om detta
och diskussionen var redan i full gång inom försvarsgrenarn a och i pressen. Det hade bl a frarnkommil alt motstånd et inom kongressen sannolikt skulle bli betydligt starkare än man tidigare ansett. Presidentens egen attityd hade
även förändrats under d essa tre månader. Han hade blivit
villig atl sätta in hela sin personliga prestige för att få igenom
förslagen. Eisenhower har för övrigt även engagerat sig i
denna fråga på ett sätt som är mycket ovanligt i Föreula Slatern a efter kriget för en president. Han har tidigare ofta med
skärpa framhållit, alt hans uppgift som president är att ställa
försl ag. Argumentering, debatt och beslut ankommer på
kongressen. I-lans nya inställning framgår emellertid tydligt
av fö lj ande uttalande från presskonferensen den lON:
»I. d on't care how. strong the opponents of Pentagon reorgamzation are, or hO\'-' numerous thcy are. Here is something
for th e United States. Here is something that is necessary.
I Would get onto the air as often as the television companies
Would let me on ... I don't care who is against mc. It just
happ en s I have got a little bit more experience in military
organiza tion and the direc1.ion of unificd forces t h an anvone
"
~lse on the active list».
Att presidenten engagerat sig är tydligt och att han inte
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anse r sig kunna acceptera dagens fristående försvar sgrc n·=t.1
c
framko mme r bl a i följancle cita t :
)>Sepa r a te g round , sea a nd a ir warfare is gone for cv r 1•• lf
evc r aga in we. ~hotlld b e i n ~olv e d in w~r w e. musl h ayc
co mpletelv L~mfl e d co mb a t forces org~mzed · mt o u nified
co mm ands, slllgly led an d prepm·cd to fight as one, rcga r(] _
less of service».
Kongressen lwr efter att h a m o ltagit förslag et lä m na t de lta
till utskottsbehandling i »t he House Armed Services <: 0 111 _
mittee» under ordförandeskap av senator Carl Vins on . s 0 111
f ö offen tligt föridara t sig vara motståndare lill försinget
vilket även anses vara fallet med m å nga av utskottets' 36
le d amö ter. Det är därför troligt a tt utskotte t, som börj a! sit t
arbete m ed att förhör a försvarsminister :\'eil Mc E lroy, komm er a tt fortsätta i å tskilliga m å nad er och inte göra sig n<~go 11
öve rdri ven brådska. Elt förslag är därför inle att v~in ta
fö rrän f ramåt sensommaren . Hur kongressens beslut komm er att b li är mycket svårt att bedöma efterso m d enna fri'1ga
skär rält igenom partigruppe ringarna i kongresse n. Den offentliga d eb a tten unel e r d e närmaste månad ern a ko mm er
d ä rför sannolikt bli m ycket viktig för det slutgiltiga sU1 llningstagandet.
Innan den nya fö reslagn a organisationen present era s k an
d et kansk e vara motivera t att m ed n ågra korta ord b erö ra
den tidiga r e u !vecklingen .
Den a m erikanska krigsmakten h ar varit uppd elad p f1 ar me
och m arin i mer ä n 250 år. Va r och en und e r sin egen d ep artementschef. Omedelb art efter andra vä rld sk ri get ti l lk om
flygvapne t som särskild försvarsgren och 19-!7 tillkom genom
den s k Unification Act ett cen t ralt försvarsdepart eme nt,
va rs chef ensam företräder dc tre försvarsgrenarn a i ka binett e t. Flera försök har gj orts alt omorganisera P enl ngon,
bl a e lt relativt vä l känt 1953 under Nelson A. Hockcfelle rs
ledning. Dennes uppgift var d å alt r a tionalisera och sp ara in
bcf n tini ngshava re. H ans resull a t innebar emellertid bl a a t~
unta let h ögtad önade civila topptjänstemän tredubbl ad es I
Penlngon . 19-17 års )> Unific a lion Acl» är i sj~ilva verk et en
kompromiss mellan elt förslag om ett enhe tsfö rsvar ( )>single
service )> ), som bl a vid d e lta tillfälle företräddes av general
Eisenhower, och en mer decentraliserad försvarsorgn nis~
tion , vars främ s te förcsprökare var den dåvarande ma rin mJnisl e m James ForrestaL Senare - som försvarsminisler lalade emelle rtid även han för ökade befogenheter å t för-

·var sminislem. 19-19 tillkom s{! en ny befattning som ordfö rand e i Joint Chi efs of Staff (Omar :\f. Bradley var den
första att b e kl ~.d a ..dem:_a post) och sa m.l idigt fick f?r~vars
ninistern en stalHoretradand e och tre bilradande nnm strar.
Det är. att m.ä rka a tt organ.isationsf.? rän drin~p~·n a, .som ägt
ruJll efter knget, huvudsakligen berort d en ci vil a sHlan och
endast i mindre utsträckning d en militära samt att det a ld rig
på allvar diskulera ts.' att .d ~n l.~ögsla militä ra l edn~ngen skulle
kunn a var a a nn a t a n civil. And a sedan republikens första
dagar h a r d et i Förenta State rna v a rit na turligt att krigsmakten stå r under civil ledning.
De av presid en len i år framl agda förslagen innebär väsentliga för ändringar i 194.7 å rs försv a rso rganisa ti on. Denna
tidigar e organisation framgå r av bild 2 och innebär i stor a
drag:
1.

Försvarsd epartem e nte t.

Försv a rsministerns b efogenh e te r ~i r relativt vagt angivna.
Han förb ered er och framlägger budgeten för hela försvaret
men h ar knapp ast några möjligh ete r alt påverka hur medlen disp oneras sedan lwngressen väl har beviljat d em. Han
kan viss erli gen i begränsad omf attn ing reducera en försvarsgrens a n sla g men ick e överföra de på d etta sätt vunna
medl en till en a nn a n försvarsare n. Presidentens order - i
hans egenskap av överbefälha\.are - till kr igsm a kt en går
genom försvarsministern till vederbö r a nd e försvar sgrensminister, som ansvarar för att presiden tens order effekt~1eras .
Så gick t ex alla order till general MaeArthur i Korea genom
armemini stern under vilken Koreakommandot sorterade.
Vilka kommandon (motsvarand e ) som i da1J sorte r ar un de r
de olik a försvarsgrensministrarn a framgör "'även av bild 2.

2.

Joint Chiej's of Slaff.

Den na kommitte eller delta råd är sammansalt av d e tre
försvarsgrenscheferna samt en icke röstberättigad onlförande C,f n gen e ral Twining). Hå dels uppgifter består huvudsakligen av s trategisk planering sa mt militär rådgivning :o'H
Peeside!llen och försvarsministrarna. Joint Chiefs har en bcgeäns ad stab till sitt förfogand e. Denna är försvarsgrensvis
Llppdelac] och f n maximerad till 210 officerare. D enna maxi-
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ering vill f ö Eisenhower upphäva. Joint Chiefs ger inga
order ut an endast råd . Order kommer i stället från de civila
försvars grensminish·arna till försvarsvarsgrenscheferna.
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3.

Försuarsgrensdepartementen.

Ministrarna och deras resp . försvarsgrenschefer ansvarar
för såväl de m ilitära operationerna som för övrig verksamhet såsom underhåll, utbildning, transporter m m . Varje departemen t h~r dessutom s~n ege? forsknin~savd.~lning. En
viss samordmag av forskumgen Inom de olika forsvarsgrenarna sker dock inom försvarsdepartementet, men denna
verksamhet ä r av relativt begränsad omfattning. De verkliga
fullmakt erna vad avser forskning ligger hos försvarsgrensministrarn a.
Mot ovan angivna organisation har i huvudsak följ ande kritik rikta ts. Trots att försvarsministern är ansvarig för krigsmakten i d ess h elhet så är hans befogenheter begränsade och
otillräckliga . Operativt befäl är redan författningsmässigt
delegerat till fiörsvarsgrensministrarna. Försvarsministerns
möjlighet att påverk a hur medlen disponeras inom försvarsgrenarna ä r även mycket liten och därför kan han in te ingripa tillräckligt sn abbt i oförutsedda lägen, då omdisponeringar av m edlen blir önskvärda och nödvändiga. Detta var
t ex fallet vi d »sputniku ppvaknandeb> i USA i höstas, då man
plötsligt ville ha mera pengar för missilforskning och missilverksamhet än kongressen tidigare avsett. De skilda forskningsavdelningarna inom försvarsgrenarna innebär vidare ett
stort slöseri med teknisk personal och dessu tom mycket dubbelarbete. J o in t Chiefs of St aff har till sist inget direkt ansvar
för militära sakkunskapen. Det saknas med andra ord en
samordnad militär p lanering och ledning .
. Med utgångspunkt från detta har Eisenhower u tarbetat
sitt försl ag, som i h u vudsak innebär följande: (se bild 3)

l. Försvarsdepartementet.
, Försvarsministerns befogenheter och ansvar skall ökas
avsevärt. Han skall få fullständig kontroll över bevilja de
In~del. Beviljningarna skall i for tsättningen ske till försvarslnJnistern, som samtidigt får kongressens anvisningar om
29
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]lur de skall disponeras. H.~n skall emellertid l.1a viss rät~. att
mförd ela medel mellan forsvarsgrenarna. I vilken utstrack~ing är inte klart utsagt, men det torde i alla händelser vara
:nyckel osannolikt att kongressen kommer att gå med på
denna del av förslaget. Forskning och utveckling av vapen
och m a teriel skall centraliseras och sortera direkt under en
biträd ande försvarsminister i försvarsdepartementet. Försvar snl.inistern skall vidare kunna ge order direkt till de
olika k ommandona samt skall slutligen föreslå alla högre
militära utnämningar. (Anm. Flera högre militära utnämningar h ar under det senaste året varit föremål för offentlig debatt och kritik.)

2. Join t Chiefs of

Sta~j'.

Joint Chiefs skall under försvarsministern få direkt ansvar
för militära operationer och strategisk planering. Deras
stabsorgan, som tidigare bestått av en arme-, en marin- och
en flygdel skall nu slås samman till en väsentligt utökad
hom ogen och in legrerad »försvarsstab».

3. Försvarsgrensdepartementen.
Dessa kommer inte längre att ha något ansvar för militära
operationer utan skall i huvudsak bli adminis trativa organ
för de olika försvarsgrenarnas materiel, utbildning, underhåll m m. Departementschefernas ansvarsområden kommer
således att bli väsentligt reducerade.
Det h ar redan förekommit en hel del kritik av förslaget.
Det finn s dels de som anser, att presidenten inte gått tillräckligt långt i sina förslag, dels de som anser, att den nuvarande organisationen är mogen för vissa förändringar,
Inen att dessa inte får göras så långtgående som i föreliggande förslag. De senare anser, att konkurrensen och tävlan mellan försvarsgrenarna är stimulerande och i huvudsak av
godo. D etta skulle speciellt gälla forskningen. Problemen är
0!ta så speciella, att
endast experterna inom en bestämd
forsvarsgren kan behärska dem. Gemensam forskning komIl!er därför enligt kritikerna att försena utvecklingen. Till
Sist anförs ofta i den populära pressdebatten, att Eisenho\~ers fö rslag är »preussiskt» till sitt ursprung, och det klingar
givetvis dåligt i amerikanska öron.
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»The Departement of Defense organization is essentially
tmd . .. After all, the country won th e last war».
0
s Lika förvånad blir man, d å en annan u tskottsledarnot
före de första förhören med försvarsmini ster Mc Elroy förklarar för pr es~en: »Vinson will pro~ably make n~incemeat
(hackmat) of hm1 (Mc Elroy) .» Det gJorde han nu mte, men
det är tydligt, atl han pressade Mc Elroy m ycket hårt och
fick honom att uppge..v~ssa posi~.ioner. Han tvingades medge,
att förslaget var onod1gt allmant formul erat och att han
skulle skriva om vissa delar av det. På en direkt fråga
kund e han inte säga vilka de gammalmodiga milHära bearepp (»outmoded military concepts») var, som Eisenhower
hade sagt skulle utrens a s. Tvärtom sade sig Mc Elroy tro,
att de, om det verkligen existerade n ågra , skulle kunna förändras inom ramen för nuvar ande organisation. Även i andra avseenden blev försvarsminist ern tvungen ge Vinson rätt
eller delvis rätt, men på flertalet punkter stod han fast vid
presidentens förslag. Helhetsintrycket var emellertid, att Mc
Elroy tvingats till reträtt och det kan därför sägas, alt Vin~on tog den första ronden.
Inom försvarsgrenarn a ~ir å sikterna delade men allmänt
kan sägas, att flygvapnet stöder presidentens förslag i dess
helhe t. Många flygofficerare anser för övrigt att centraliseringen borde ha drivits ännu längre än som föres lagits.
Armen ä r också i huvudsak positivt inställd till förslaget
och framh åller särskilt värdet av de nya raka befälslinjerna
direkt från presidenten. Man är emellertid litet rädd i armen
för att flygvapn et skall bli alltför dominerande och att armens för espråkare för det »begränsade kriget» skall få svårigheter att göra sig hörda i fortsättningen.
Inom flott an och marinkåren är man motslåndare till
försl aget.
Flottans motstånd kan kanske sammanfattas i följ ande
punkter:
1. En försvarsgrenschef kommer aldrig att helt kunna
frigö ra sig från sitt samtidiga ansvar som chef för sin försvarsgren, då han som ledamot av Joint Chiefs skall utarbeta
försv arsministerns order.
2. Sjöstridskrafter är sp eciella i fleea avseenden. De
lllåste för att kunna bibehålla sin strategiska rörlighet ledas
av en marin chef och inte vara förd elade på ett antal icke
tnarina komma ndon. Flottorna måste bibehålla sina möjligeheter att snabbt kunna förfly ttas från en ocean till en annan.
,

Bild 4.
»Vad som dög åt morfar, du ger ftt mej! »

Utskollsbeh a n d lingen, som nu pågår enligt den va nli&n
amerikanska förhörsmet oden, ä r med svenska ögon sell n a;
gol ovanlig. Utskottsordföranden, senator Vinson, döljer pa
intet sätt, att han är en svuren fiende till förslaget och avse r
bekämpa det med alla medel. Man ve t vidare, att mån ga av
de övriga u tskottsleda möterna delar hans uppfattning li ks o ~~~
~i ven e tt stort antal kongressled am öter. Man blir em ell e rl!(~
något fönånad, då en utskottsordförande ( Vinson), son~ ..al
tillsall för att u treda ett försla gs lämplighet, reda n fore
utskottsbehandlingens början deldarerar offentligt:
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'POINT OF RESISTANCE'

Bild 5.
Point of Resistance.

3. Flottan är vidare rädd för att den skall bli nedvärderad, förlora sitt eget flygvapen, sina egna missilprojekt och
kanske även sin marinkår.
Inom flottan har man inte glömt, att förre försvarsministern
Louis Johnson - även med nuvarande maktbefogenheter
- kunde avbeställa det då påbörja de bygget av USA :s första
jättehangarfartyg . Man fruktar för vad en arme- eller flyginriktad försvarsminister kan komma att genomföra, om h an
får utökade fullmakter.
Det kan kanske avslutningsvis vara motiverat att m ed

några ord beröra de metoder, som de militära och civila
intressenterna i denna fråga utnyttjar sig av för att söka
påverka den allmänna opinionen, vars uppfattning är utomordentligt väsentlig i ett land av Förenta Staternas typ. Det
bör då först konstateras, att en amerikansk officer inte får
bidraga till att skapa en opinion mot ett förslag, som hans
överb efälhavare - presidenten - har framlagt. Det betrakt as som insubordination. Han får inle heller offentligt
eller p rivat tala mot förslaget. Eller för att använda försvarsmi nistern Mc Elroys egna ord:
»An officer of integrity who finels himself »unalterahly»
opposed to the Pentagan reorganization decided on hy his
Commander-in-Ch ief should avail himself of his privilege ( !)
to retire from the service.»
Försvarsgrenspro paganda av svensk typ är således utesluten. D et är endast inför kongressen och dess utskott som
officeren får och skall framföra sin personliga åsikt.
Ovannämnda förhållande gör, att den militära propagandan får utnyttja sig av indirekta vägar. Man använder sig
då främst av de tusentals halvmilitära föreningarna, frivilligrörelserna m m. Störst och viktigast är de tre huvudorganisationer na the Navy League med 25.000 medlemmar, the Ari.r
Force Association med 58.000 och the Associations of the
United States Anny med 55.000 medlemmar. Alla tre har
sekretariat i 'Washington D. C. och lokalavdelningar runt
om i landet och de verkar helhjärtat för den försvarsgren
som de representerar och i viss mån även för de industrier,
som är speciellt anknutna till försvarsgrenen ifråga. Organisationerna är inte registrerad e som »lobby groups» men
har inte desto mindre mycket goda möjligheter att påverka
skilda kongressledamöte r genom personliga kontakter. Föreningm·nas uttalanden är som regel mycket auktoritativa,
eftersom de står i ständig kontalet med »sin» försvarsgr ensC~1ef och av honom ofta utnyttjas för att sprid a vissa uppg~fter till allmänheten. Föreningarna hearbetar kontinuerligt
Sina medlemmar med trycksaker, argument, tal m m och
Uppmanar dem att tillgripa den typiskt amerikanska m e toden »write or wire your Congressman».
.. Det är mycket svårt att säga hur effektiva dessa militära
fo r eningar är i sin kamp för sin försvarsgren. Att deras
Verksamhet är betydelsefull är emellertid upp enbart. The
N~vy League har många gånger tidigare fått vara fldttans
stottrupp i kampen mot armen. Så var den exempelvis 1947
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vid kampen mot the Unification Act. Ä ven då var det E isenhower, som ledde den grupp av armeofficerare, vilka kä 111_
pade för »en enda försvarsgren» och även då var det fl o ttan
som via the Navy League stod som huvudmotståndare. \'i d
det tillfället lyckades flottan nå en kompromisslösning b l a
tack vare the Navy League's starka insats men kanske fr ämst
p å grund av det starka stöd, som flottan hade från visst ha ll
i regeringen och i kongressen, där f ö sanune Carl Vi nso n
som nu för flottans kamp såsom ordförande i the Hon s~
Armed Services Committee, då var ordförande i the ~ av a l
Affairs Committee!
- Tänk om vi i sommar hade en »Carl Vinson» som ordförande i statsutskottet! -

Minimikrav på officerares fysiska kondition
Av ledamoten YNGVE

ROLLOF.

Ju svagare kroppen är,
desto mer befaller den.
J. J . ROUSSEAU.

Krigserfarenheterna och då icke minst från det sista
kriget visar i hög grad vikten av fysisk kondition. Som exempel k an n ämnas, att av de engelska stabsofficerare som
från staberna sändas ut till fronten måste enligt uppgift en
stor procent returneras på grund av bristande fysisk spänst
och därmed oförmåga att stå ut med krigets strapatser. God
kondition behövs inte endast i armen utan i modernt krig
i lika hög grad vid marinen och flyget. Det är en utbredd
uppfattning, att krig föres med huvudet, ej med »benen» .
Även här krävs det dock »både - och» . Man kan som exempel tänka p å hur tröttheten avtrubbar koncentrationsförmågan vid en orienteringstävling. Intelligenta men kollapsande
befälspersoner gör ingen nytta i krig. Den kroppsligt svage
får använda hela sin kraft för att övervinna tröttheten, medan den konditionsstarke får krafter över för att även åst adkomma något vettigt i striden. Den svage måste helt enkelt
ödsla m yck et mer av sin totala energimängd på för striden
oväsentliga ting än den starke. »Trötta karlar blir fortare
rädda », framhåller officerare med krigserfarenhet Professor
J?hn Elmgren vid psykotekniska institutet i Göteborg har
VIsat, att det existerar ett tydligt men svårutrett samband
~el~an fysiska egenskaper och psykisk kondition. Under i
ovrzgt lika psykiska förutsättningar har alltså en officer med
god kondition bättre möjligheter att såväl göra nytta i striden som att överleva. Fysiskt utslitna chefer fattar sällan goda beslut. »Sweat saves Blood», säger man i engelska armen.
M~n får alltför ofta höra officerare säga: »J ag har inte tid
a~.t Idrotta». Det är absolut fel! Man skulle i stället kunna
randa på det och säga: »Genom att idrotta får man så myc/~t bättre kondition och spänst, att arbetet utföres på ett
dattare sätt, så att man får mer ledig tid över». Detta påståent e kanske inte kan bevisas men är sannolikt riktigt. Daremot
Otde det vara svårare att bevisa motsatsen! Den gamla
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8+8+8 regeln, d v s 8 timmars arbete, 8 timmars sömn Ocl
8 timmar annat gäller än i dag. Att till exempel regelb unde;
till t~änste1:~m1met på k'::ällc::n medför? atl n1a11
~terv_~n~la __
mte ar 1 basta form. nasta morgon. Ahnmstone blir det int
samma kvalitet på arbetet. Trötthet leder till försämr ade at~
betsprestationer. Det är in te hårt arbete utan eff ek tivt arbete, som producerar det bästa resultatet. Det är bättre
med hälsovård än sjukvård! Ingen är betjänt - vark en överordnade eller individen själv - med ett arbetstempo, som
sliter ut den skicklige stabsofficeren. Man kan dra en direkt
parallell med idrott, där överträning alltid är dålig ekonomi
och man bör alltid slå av på träningstempot, då m an m är~
ker spår av överträning.
Den nu så allmänt kända Parlönsons lag (se C. No rthcote
Parkinson: Parkinson's La w and other Studies in Administration, 1957) förklaras psykologiskt med att varj e tjänsteman n år en punkt (vanligen i medelåldern) då han k änner
sig utarbetad. Det behöver inte betyda, att h an h ar m era
arbete än tidigare. Denna tidpunkt då han känner sig utarbetad kan säkerligen uppskjutas genom att hålla fysiken i
god trim och därigenom kan organisationerna kansk e sluta
växa i omfång.
Det är fel, om en officee känner dåligt samvete, då han
regelbundet tar ut de två obligatoriska idrottstimmarn a. Det
bör tvärtom vara så, att man skall ha dåligt samvete, om
man inte håller sig i den fysiska trim som ett krig kan kräva.
Det kan ju till och med hända, att vi kommer att få färre
och mer genomtänkta planer och ändringar genom bättre
kondition! Vi behöver absolut koppla in nödvändiga stunder för fysisk motion. Om_någon nu säger: »~ej, iag hinner
inte ta min obligatoriska idrot.tstimme, ty jag n~ åsl e göra
det eller det» så bör det istället heta: »Nej, jag kadintegöra
det arbetet, ty jag skall h a min tennistimme idag». Ytl igt se tt
sätter man då nwtion för e arbetet men i verkligheten bälsa_n
och nerverna, som man vill ge en injektion av livskraft for
att följande dag och varje dag därefter kunna prestera ett
fLZllödigt arbete.
Vå r obligatoriska idrott ger i allmänhet säkerligen in te
den tänkta behållningen. Som ett dystert exempel k an _anföras, att en idrottsledare vid KA 1 för några år sed an 1ro;
niskt lät meddela, att den obligatoriska idrotten inställts r~
grund av bristande anslutning. I flyget är förståelse!~ fot
idrott och fysisk spänst nog i allmänhet bättre än i m annen-

Enligt upp gift från marinspanare läggs konditionsträningen
också upp p å trevl~~a1:e sätt_ vid flyget. Det a~b~fall?a s~~iv~
stångsprogrammet ar 1 all sm enkelhet bra pa sitt satt for 1
första hand sjökommenderad personal, men det tränar inte
andnings- och cirkulationsorganen. Endast förflyttning i
friska luften i varierande tempon, där man lär sig att tåla
ansträngningen, utvecklar uthålligheten d v s lungor och
cirkulations apparaten. Av görande för träningseffekten är
tempot (intensiteten). Träningstiden är av underordnad betyd els:. Vore t ex inte rephopp~ing eller. roddapparater __ell ~r
framfor allt stLZdsmatta (som pa 3- 5 mmuter kan ge forvanansvärt god motion) bättre ombord? 1 ) Handen på hjärtat
(starkt eller svagt = otränat), hur användes de obligatoriska
idro ttstim marna, särskilt om man som på vissa tjänstgöringsplatser i land får förlägga dem till lördag mellan klockan
12 och 13?
Det skulle också vara önskvärt med ett omklädningsrum
och en dusch på lämpligt belägna tjänstgöringsplatser, så att
officerare utan att det blir alltför mycket dödtid kan löpa
terräng eller åka skidor, varigenom stora muskelgrupper
sätts i arbete. Ansträngningskänslan blir relativt liten i förhålland e till den tränande effekten på andnings- och cirkulationsorganen vid dessa idrottsgrenar. 15 minuters terränglöpning två gånger i veckan är fullt tillräckligt. Är man trött
efter dagens arbete är det lättförståeligt, att en terränglöpning ej verkar frestande, men med en förnuftig början och
lämplig stegring inträffar det paradoxala, att den ökade aktiviteten så småningom driver tröttheten på flykten.
Varför är det så viktigt att ha en god fysisk kondition?
Jo, svaret på detta har givits av en av vårt lands främsta
experter p å idrottens fysiologi, docent Per-Olof Åstrand vid
Gymnastiska Centralinstitutet:
»Människans organism inrättar sej efter den belastning,
som det utsätts för. En kropp som_ under många år inte
u~för mer arbete är det som forclr·as i det dagliga arbetet, t ex
V!d skrivborde t, accepterar beredvilligt den låga energiåtgangen. Förmågan att uppta syre minskar, blodvolymen avtar troligen, muskelmassan likaså. Kroppen kan inte prestera
l11ycket mer än den utsätts för varje dag. Det gäller därför
att anstränga organismen något mer än den är van till var-
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dagslag. På så sätt får man en reservkraft Man skall försöka sätta så stora muskelgrupper som möjligt i. arb ete. Två
timmar i veckan i friska luften - det har alla hd m ed. Särskilt eftersom det finns så mycket mer att vinna än bä ttre
kondition. Vad då?
J o, om man låter organismen anpassa sig efter del Y ardagliga arbetet och intet mera, så kommer den alltid att
arbeta vid maximal nivå. Men det betyder ju att m an all tid
ta r ut sej och alltid blir trött. Med trötthet följ er irritation
då ligt humör, dålig koncentrationsförmåga etc. <?-en om att
höja kroppens fysiska prestationsförmåga en b1t ovanför
»vardagsnivån» får man in le bara krafter i res erv u tan också gott hmnör. Dessutom är den mänskliga organismen u tformad för aktivitet - inte för vila. Den fungerar bäst när
den är van vid aktivitet. Om en organism fungerar bra upplevs det inifrån som välbefinnande. Slutligen ger n aturen
a vkoppling och avspänning. Vetenskapen har eftertrycklig t
bevisat, att vi inte blir harmoniska människor ut an alt ta
hänsyn till de fysiska behoven. Vi behöver träning av kroppen». Så långt docent Åstrand. Sir A'd olphe Abrah ams ha r
oclcså i »The Human Machine» framhållit, att en person som
undviker motion är långt mer utsatt för neurotiska symptom, för depressioner och håglöshet än elen, som m otioner ar
regelbundet.
De gamla grekerna ansåg idrotten som en del av en allsidig och halanserad tillvaro. D'en tekniska utvecklin gen har
medfört, att arbetet blir mindre sunt för kropp och sj äl. Den
civiliserade människan lever alltför ombonat och h ar därför svårt att klara sig vid p å frestningar. Det är ett av dc pris
vi får betala för mekaniseringen av vår tillvaro. Vår kropp
behöver därför härdas genom att träna upp motstånd skraf t~n
mot bland annat temperaturväxlingar, väta, trötthet, vilket ar
en viktig hälsofaktor. Vi behöver också kraftreserv. E n officer
bör ej heller alltid gå ur vägen för strapatser. E xemplets
n1.akt är stor. En officer behöver både hjärna och hj ärta, det
sistnämnda i dubbel bemärkelse.
Idrotten ger äv en glädje, livsmod och självförtroende. Juvenalis ord »en sund själ i en sund kropp» är inte b ara en
tom fras . En lämplig träning är i hög grad positivt b efordrande, och det finns knappast n å got bättre medel än id ro tt en
.
för att bringa sinnet i ro och få spänstig jämvikt.
Man kan ju också för a lt f å kroppsrör else som V olt ~ n·e
rekomm enderar i sin satir över >>denna värld som el en ]Jasta

v alla världar» (Candicle) »odla sin trädgård». På detta

~an m a~1. lägga ned ett oändligt arbete, men det ger ej ett
tillräckligt snabbt tempo.
»Vi är bra när det gäller»-mentaliteten är farlig. Det påminner om den engelske boxaren Dai Dower, som blev utslagen förra året på knock-out efter två minuter av argentinaren Pascval Perez. Dower vägrade boxas mot n å gon
sparring före matchen under motiveringen: »J ag vill spara
krafterna till matchen!» ~i hör också undvika att bli knockade i första ronden i ett kng! Det talas så mycket nu för tiden
om vikten av en kvalitativ förstärkning av vå rt försvar. D etta
gäller även den mänskliga materielen.
Då det tydligen på grund av bristande självdisciplin är
en utopi, att alla officerare kan sköta sin fysik på eget ansvar så fordras någon form av kontroll av konditionen. CM
har vid upprepade tillfällen rekommenderat step-up-provet.
Kadetter, aspiranter och fast anställda, som är elever vid
skolor, skall konditionstestas. Härmed föreslås att något lämpligt individuellt prov t ex ergometercykel, som användes vid
flygförb anden, skall utföras obligatoriskt en gång om året,
och värdena skall registreras och bör om så är lämpligt anges p å respektive officers vitsord, så att man om möjligt får
ett kvantitativt mått på det nya vitsordets sektion III, Personlighetsheclömning, punkt 1 e »F ysisk spänt (kondition)».
Vilket av de olika ergometercykelprovcn, som är lämpligt,
kan bäs t avgöras av marinstabens idrottsofficer i samrå d med
MöL och GCI. Även om provet i sig sj älv ej skulle vara
fullt objektivt så ger det dock en viss vägledning. Simlie en
officer ha alllför låga värden, bör h an å läggas att t ex inom
en m ånad göra ett förnyat prov. De ssutom hör i samband
med k onditionsprovet eller åtminstone vartannat år en fullständig läkarundersökning utföras och ej som nu i allmänhet en d ast vid befordran. Genom regelbunden hälsokontroll
kan. latenta sjukdomstillstånd uppläckas på ett tidigare
stadium .
. Även officerare över 45 år behöver god kondition. D e t är
J~ de högre cheferna, som i krig har den största pressen p å
Slg och skall fatta de svåraste besluten. Fällmarskalk \Vavell
f~amh öll just också vikten av god fysisk kondition hos högre
Clefer för alt kunna utöva sitt befäl under lång tid. 1 ) För-
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l ) Lo r d Mo r an skriver i sin utmärkta bok »Modets anatomi »: »En
1
edare måst e h a fysiska förutsättningar för sin uppgift. En m a n ä r lika
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sämring av arbetsförmågan som åldrandet medför f år till
:'iss gr~d till.sl~rivas det ä!1drad~ levn.~dssä tt e!,. då mogen
a lder nas. Fntidens sport, mklusive kravande fnluftsliv ersätte~. v~mligen med mera stil~samma syss.~lsättningar . Kroppen ar mte sen att anpassa sig efter de lagre kraven , vilket
minskar arbetsförmågan. Det väsentliga är att aldrig upl)höra med en f"ör åldern avpassad konditionsträning. »Man
skall idrotta tills Inan dör, men ej så att man dör» . D et finns
många exempel på att idrottsmän i 40-årsåldern väl kunnat
hävda sig gentemot yngre. Undersökningen av äldr e officerare har visat, att man genom regelbunden fysisk tränina5 i
hög grad kan motverka den vanliga »förgubbningen ».
Enligt Financial Times av den 3 juli 1957 har en ind ustr iläkare som under flera år iakttagit chefstjänstemän och h ur
de reagerat inför sitt arbete konstaterat, att de högs ta chefermt vanligen besitter en hälsa som är bättre än genomsnittet - annars skulle de inte ha kommit till högsta le dningen. Denna fördel gör det möjligt för dem att arbeta
längre och hårdare utan att visa tecken till ansträngning.
Flera amerikanska företag har därför nu börjat införa fysi sk
kontroll av sina chefstjänstemän.
Obligatorisk kontroll av konditionen blir säkert hö gs t impopulärt på vissa håll, men vi måste kunna tåla krigets p åfrestningar och kriget kan komma högst oväntat. Det e.xislerar ingen fredstid i dag ur konditionssynpunkt. Om en vecka
kan vi slåss för livet. En mobilisering av försvarets s tridskrafter kan genomföras på en vecka, men den fysisk a konditionen skapas ej på denna tid. ÄVen under nlObilis eringsskedet behövs god kondition. Det är för sent att börja trän a,
då den anfallandes robotar startat.
Utöver ovanstående förslag föreslås att som tidigare n ämn ts
omklädningsrum och dusch anordnas på lämpliga tj änstgöringsplatser för terränglöpning på tjänstetid och att man på
gammal som sina ådror - den gamla ramsan är nog mest giltig under
krigsförhållanden - oclh den ständiga anspänningen av viljan t ar utan
tvivel hårt på k r afterna. Jag har fått det bestämda intr ycket att må nga
officerare vid armen och flottan som under första världskriget hade
anförtrotts höga befälsposter dog i förtid. De var helt enkelt u tslitna».
- »Alla de högre officerarna inom en krigsmakt befinner sig i en ålders·
grupp, där både den andliga och kroppsliga vigören är på upphällningen.
Redan vid 41 års ålder klagade Napoleon över att han saknade sin gamla
kondition. »Den minsta ritt är en plåga för mig. »

1

j 11 dre läi~p li gt ~elägr~~ plat~er lå~er

en buss avgå en gång

~1 veckan vid 14-hden for oblzgatorzsk terräng- eller oriente-

':11gslöpning eller -marsch.
}lur skall n u ovanstående synpunkter kunna förverkligas'!
Jo, för att d etJute skal.l bli e~.t slag i luflen fordn: s för st och
frärn~t alloa . h o$"r~ chef.~~·s stod, men .det oberor. h~l syvende
och sist p a mdrviden SJalv, om ban vill halla s1g 1 god kondition.
Var och en som läser detta konuner helt naturligt a tt la
det personligt och tänka: »l-lur kommer jag att ldara delta?»
och allteft er spänst och kondition kommer inställningen att
bli negativ eller positiv till den fysiska kontrollen. Innerst
inne kansk e dock även den negativt inställde förstår, att det
är till fö r d el för honom själv att ha en god kondition, även
om det innebär en uppoffring av personlig bekvämlighet.
Som avslutn ing kan docent Åstrand citeras:
»De som prövat på att med våta kläder taga sig upp i en
gummilivbå t kan intyga vilken ansträngning detta innebär.
Möjligheterna att klara sig i kallt vatten eller kyla överhuvudtaget u tan att lokala köldskador eller allmän förfrysning uppstår, beror i hög grad på träningstillståndet Den
som orkar v ara i rörelse kan med den ökade värmeproduktionen (kanske u pp till 1.200 kilokalorier per timma) hindra
eller fördröj a en sänkning av kroppens temperatur. Förflyttningen till b ebodda trakter kan medföra stora strapatser. I
nödsituationer bestämmer alltså den fysiska arbetsförmågan
i hög grad utgången».
»J:?et är ett oavvisligt krav att all personal inom arme,
n~a.rm och flyg ständigt upprätthåller en god fysisk kondihon, oberoende av den tillfälliga befattningens art. Den
som gör .avk all härpå sviker faktiskt på en väsentlig punkt
d~ fordnnga r, som yrket ställer. En försummad fysisk trämn?. gör krigsmakten till ett gott exempel på kolossen på
lerfotter» .
11
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Motorkanonb åtar för samverkan med arrn en
A v l öjtna nt TORS·T E N M A LM,

Det är förvisso ingen nyhet att krigserfarenheter na un derstryker nödvändigh eten av en intim samverkan mellan de
olika försvarsgr enarna. Under ett antal å r har också sa 111 _
verkan varit en ledstjärna för ver ksa1nheten i d et svenska
försvaret - även om debatten i samband med d en f mnösa
öB-utredningen knappast r ä ttvist å terspeglar detta f örhållande. Inte minst för att få ett avbrott i den ensidiga debatte n
mellan försvarsgrenarna må det kanske tillå tas f örfa llaren
att här komma med n å gra reflektioner i samband m ed begreppet samverkan.
A v bl a funktionella skäl har detta begrepp hos oss mestad els delats upp i kombinationern a flotta- flyg, kustartilleri
- arme, flyg- arme och d essutom naturligtvis den självklara
kombinationen flotta- kustartilleri. Direkt samverkan mellan flottan och armen t alas det däremot relativt sällan 0 111,
även om man givetvis räknar med att sådan skall äga r um.
D et finns emellertid enligt min mening två kust om rå den,
där en intim samverkan mellan flottan och armen är särskilt
motiverad: Skånekusten och Bottenvikens k u st. A'Vståndet
mellan dessa kuststräckor är stort och ytligt sett finns det
inte många fler likheter mellan d em än just den här fr amförda tank en på att båda skulle b ehöva n å gon for m av oper a tiv lokalstyrka med lätta fartyg fr å n flottan för intim samverkan med armen- och i förekommand e fall ku st artiller iet.
Vad är d e t då som framkallar d etta behov? Låt oss se närmare p å frå gan och börj a i norr.
Kustinv asion mot Norrbotten torde d els kunn a om fatta
f ör etag av större eller mindre omfattning av k arald~.~·en
kringgå n gsföretag i anslutning till gränsinvasion, d els sJalvstä ndiga operationer mot i först a hand Luleområde t, ~ om
h a r stor betydelse ur krigssynpunkt så vä l av ekononu s.ka
som rent militära skäl. Ifråga om sjödugligheten h os de. lllvasionsfartyg, som kan komma till användning, b eh över w t~
samma ansprå k ställas, som vid invasionsför etag över t e~
Östersjön. D et tord e sålunda inte vå lla en presumtiv a n gi_'!~
p are n å gra större b esvär att få fr a m lämpligt tonnage foJ
e tt dylikt företa g här upp e. I bå d a f allen vinner fienden de~
stor a förd elen a tt s vensk a försva rss tällningar p å detta sa

]·an ta gas i f'lank och rygg. ).iorrl.Jottcn har en relativt stor
. J·ärgå rd och h~ir skulle mind r e örlogsfartyg utan större svå~·i,gll eter. kunna baseras o~h intimt ~.~ll11 Y erka med am~~n .f~r
tt ingnpa mot OYD.n skisserade foretag samt mot hemllg
~1 filtrationsverksamhct m m . Det iir visserligen korl »säsong»
ifråga 01;1_ i!lVa,sionsförciag övc~ ÖPJ?et vatten - ~rån j1~ni
nu"tna d llll arets slut - men Yara fartyg kan olvlVclaktlgt
J;:omm a att behövas hur kort »säsongen» än är. Fartygen kan
sedan f örslagsvis resten av året utnyttjas i Ålands hav och
vid Skånekusten.
ö ster sjöutloppen är en brännpunkt i världsstrategien. Sver iae kan som strandägare komma att få spela en väsentlig
roll i händelse aY konflikt. Chefen för I. milo, generalmajor
Viking T amm, underströk i ett tal den 12 december förra
år e t, hur ulsatt denna vår kuststräcka är och att dess försvar i hög grad kräver »combined operations». Yad man
emelle r ti d saknar, är en operativ lokalstyrka av hi.tla farlyg
a vs edd för i första hand själva öresundsområdet och dess
närhet. Till rlessa grunda och trånga farvatten kan man icke
lämpligen dirigc rn några av dc fåtaliga och därför dubbelt
dyr bara j:=~gnre o(: h ±'r·eg ll. tler, som vi trots allt fortfarande
har kv ar.
Till d e oYan i kori.hct anförda sk~ilen för de »lätta loknlstyrkorna» kan Jäggas ytterligare argument, vilka dock av
sekretess käl måslc ulcsl ulns i en öppen artikel.
Vilk e t eller vilka fartygsslag skall då lämpligen ingå i d e
här föreslagna »samverkansstyrk orna» i Bottenviken och
Öresun d? Fartygen bö r vara rörliga, grundgående, driftsäkra,
driv as m ed lättanskaffat drivmedel samt sist men inte minst,
vara försedda med effektivt artilleri. Torpedbestycknin g
torde icke krävas eftersom »torpedYärdiga» m [ll sannolikt
~nera sbllian kommer all visa sig i de aktuella områdena.
Aven d e ringa Yallendjupen to.lar mot torpedbcstyckning . De
~lppräkn adc knwcn bör bäst kunna tillgodoses med någon
form av motorknnonbåt. Svenska flottan har ännu inlc byggt
några dy lik a fartyg, men flera utUindska typ er kan i delta
samm anhang tjiina som förebi ld . Den f n mest bekanta ör
den brittiska »B r ave Borderer». Huvudmaskin eriet utgörs av
gastu r bin c r, som d r i vs med vanlig dieselolj n. Maskineriets
1
:1yck et ringa vikt och blygsa m ma dimensioner i förhålland e
llll sin s ty rk a gör det mycket lämp ligt för ifrågavarande motorka nonbåtar, för vilka farvattnen kräYer en begränsad
storlek. Ä ven Sovjetunionen har flera typer av motorkanon3D
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Det ka nske kan synas märkligt alt komma med ovanstående försl ag i.
~!d då m.nfatlant~e nedskårningar av flo~tan
signalerats fran OB. En till ytterlighet reducerad flotta maste
11 uvud saklig?n avses föt: öster~jön och Västerh ave t, dt~r flottans väsen tllgast e uppgifter finns . Eftersom man enligt u ttaland e från bl a försvarsministern emellertid endast skall
se till den samlade effekten m:h i<..:ke till d en enskilda försvarsgrenens, kan m a n dock här nöja sig me d alt konstatera
att effekten av försvar et i notT och i Skåne blir väsentligt
stöne om d e l kompl et te ras m ed här föreslagna enheter ur
flottan.

:n

Brav8 Don1erer.

lJ ~Har, vi lk u även de enligt uppgift i flera f<lll är gas tu r!Ji ndrivn:l. Tiden kanske sålnnd~l äi· mogen för att införa d en na
typ av framdrivningsmaskineri hos m;s. Som artiHe ris li sl'
lmvudhcväpning har »BraYc Borderen) i en version en R, 1 c m
piäs i stabilisenll lnveltaac. För y{n·a behov före f aller Bofm:;
~.j mm al'"~m v~11·:.1 liimJ;lig. Framtagning av typ bör do rl;
givetvis föreg[ls av en noggr::mn systemamdys!
Samverkan mellan motorkanonbåtarna och ::unH~n bii r Wll
möj1igt ske efter samma principer ';om l'tvecldab i s~:m nr ·
be te t mell::m flottan och kustartilleriet och i detta sum nHlllhang måste igenkänningsförfarandel drivas till fullän dnin g.
Yådabeskjull{ing får id~~ riskera:.;! Underhå llstjiinsten kom mer säkerligen inte alt vfdb någ ra större problem va d beträffar öresundsområdel. I ~orrbotten bör man kun na rii kna med att i slörsta utsträckning rep liera på arme ns o rga nisation och för flottan speciell matei'iel och tj~inster bör k un !H~
ti ll handahållas med h j älp av ett rörligt l ag.
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Ubåtsjakt
Av löjtnant STEN STÅLHA MMA R.

Det är sedan länge ett omtyckt ämne i ett flertal tidskrifter
att behandla den utveckling som pågår på ubåtsvapnets område. I detta sammanhang är siandet om framtiden fantasieo·_
gande och ger rikliga tillfällen till intressanta utläggninga~· .
Med hänsyn till det stora intresse som således ägnas undervattenskrigföringen-enkannerligen då ubåtskriget- kan det
vara på sin plats att även orda något om kampen mot ubuta1'na. Sätten att bekämpa ubåtarna äro många och kan vara a\
såväl defensiv som offensiv karaktär. Här kommer i första
hand den aktiva vapeninsatsen - d v s ubåtsjakten att
behandlas.

Vapensystem.
Sjökriget är tredimensionellt. På, över och under vattenytan
har det förts under två världskrig och torde i allt högre grad
komma att utvecklas till ett intimt samarbete mellan komponenterna i luft, vatten och på gränsskiktet däremellan. Ifråga
om ubåtsjakt är det inte nog härmed. Vapenbärare i luften
eller på ytan måste även kunna upptäcka ubåten under vattenytan. Än så länge torde ubåtarna inte vara helt oberoende av
informationsmedel, som kräver att de stundom måste fö ra någon del av ubåten (periskop, radioantenn m m) ovan ytan,
v.arför ubåtsjaktens spaningsmedel måste täcka ä ven denna
eventualitet. ökade prestanda såväl hos ubåtarna själva som hos
de vapen de medför kräver allt längre räckvidder på ubåts~
jaktvapnen. Dessa måste därför utskjutas i luften fö r att l
närheten av ubåten gå ned i det andra elementet och däY utföra sin skadeverkan. Även hos vapnen krävs därför ett flerdimensionellt >>Uppträdande». Såväl ballistiska, hydradynamiska
som hydraakustiska egenskaper måste sammansmälta i ett och
samma vapen . Svårlösta problem uppstår inte minst då det
gäller att få vapnet genom gränsskiktet- vattenytan. För att
få tillräcklig effekt och för att kunna hålla kontroll över t illräckligt stora områden, där ubåtar kan finnas, måste samarbete etableras mellan de olika jagande komponenterna. Under
VK 2 blev flyget en omistlig del av ubåtsjaktsystemet. Flygpla-

·nens ökade fart, som gör dem mindre lämpliga för ubåtsjaktuppgiften, medför att helikoptern här övertagit flygplanens
roll. Helikopterns användbarhet blir t o m större genom sin
förmåga att kunna medföra egna lokaliseringsmedel och vapen.
samarbetet mellan komponentern a i luften och på ytan innebär därför en väsentlig förbättring i ubåtsjaktens räckvidd
och kap acitet. Endast en vapenbärare och dess vapen ha förmånen att hela tiden operera i ett element nämligen ubåtsjaktubåten. Härigenom förenklas vapensystemet, ubåten kan
själv uppsöka ur hydraakustisk synpunkt lämpligt djup och
vapnet behöver enbart utformas för gång i vatten.

M. otståndo,ren.
Utvecklingen av nya motmedel grundar sig på prestanda
hos de objekt de skall bekämpa. Ett noggrant studium av motståndaren är därför nödvändigt, innan vapenkonstruktören
kan skissera upp riktlinjerna för ett nytt vapen. Hur ser då
de moderna ubåtarna ut och vad ha de för prestanda? N autilus,
Skate, Albacore m fl är väl alltför kända för att behöva presenteras här. Låt oss istället jämföra dem med en ordinär ubåt
av efterkrigsmodelL
Den första väsentliga skillnaden är, att den moderna ubåten
är helt oberoende av luftens syre. Endast i undantagsfall, då
radar, radio eller periskop utnyttjas, visar den någon del ovan
yt an. Detta innebär också att ubåten - som ofta var fallet
under VK 2 - icke kan tröttas ut, d v s jagas tills den n1åste
upp och andas. Den a ndra väsentliga skillnaden ä r fartegenskaperna. Tyst fart och marschfart i u-läge är 4-6 gånger
högre, och den högsta farten 2-3 gånger högre än hos konventionella ubåtar. Här till kommer det faktum att uthålligh.eten är mångfald igad. Någon möjlighet att >>trötta ub> ubåten
f~~ns därför ur denna synpunkt kna ppast h eller. Den tredje
vasentliga skillnaden är den moderna ubåtens manöverförmåga.
Konventionella ubåtar ha en girradie av 2-3 gånger längden,
~edan de moderna ubåtarna kan beräknas ha c :a 1-2 gånger
~angden. Kombinerat med de senares högre farter in nebär deta, att en ubåt vid högsta fart ( =-30 knop) har en girhastighet
av 8-9 graderj sek, medan den konventionella ubåten med
s~mma längd och vid högsta fart ( ~ 15 knop) girar c: a 2-3
g~aderj sek. Den ökade manöverförmågan innebär troligen ocksa möjlighet att samtidigt utföra girar och djupförändringar,

428

420

B ild 1.
Weapon-Able. Raketdriften minskar flygtiden och därm ed
u båtens tid för undanmanöver.

el v s full manöverfrihet i alla tre dimensionerna. I amerikanska
tidskriftsartiklar om Albacore m fl talas också på fu llt all var
om hydrobatik - »konstflygning>> under vatten.

V ap en och metoder.
l\'Iot bakgl'unden av denna beskrivning av moderna ubatH,
och med kännedom om dessa ubåtars beväpning med bl a antlubåtsjaktvapen, är det lätt att inse, att ubåten n umera är en
synnerligen farlig f iende för ubåtsj aktfartyget. Chansen kan
bedömas minst lika stor att ubåten sänker ett ensamt j aktfartyg, innan jaktfartyget hinner f ullfölja ett resultatrikt anfall
mot ubåten. Av denna anledning är numera ett team av minst
två jaktfartyg nödvändigt för att nå resultat mot ubåtarna . ~ 11
mer förbättrat blir teamet om i detsamma ingår helikoptrar, vJl-

Bild 2.
En m ålsökande torped Jämnar jaktfar tygets tub.

ka väsentligt utöka spaningsmöjligheterna samtidigt som de
även kan medföra vissa vap en.
Dessa snabba och tysta ubåtar kräver också betydligt men1
kvalificerade motvapen än tidigare. Den lwnventionella sjunkbomben, som fälls eller skjuts ut från fartyget har små möjligheter att nå av sedd verkan. Ubåtens läge, ]mrs och fart måste
bestämmas och vapnen avskjutas mot en framförpunkt, där
Ubåten beräknas befinna sig samtidigt med »PI"Ojektilen». För
~tt få st ör re verkan och täckning utskjutas samtidigt f lera sänan~ >>projektiler» med viss spridning i såväl sida som djup.
dnhgt dessa principer arbeta de nuval'ande kastvapnen. Ett av
e nyaste a v dessa vapen är den amerikanska au-Taketen «W eai?n ~ble« . Genom raketdrift minskas i hög grad den tid ubåten
ar b il förfogande för undanmanöver. Vapnets effektivitet
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Bild 4.
»Rat»-torp eden avskjuts från ett jaktfartyg för att ;>slå» mot e t t
flera distansminuter avlägset mål.

Bild 3.
»Rat»-aggregatet består av torped, fallskärmar och raket, allt
sammanhållet av e n vingförse dd ramanordning.

ökar än mer genom ett snabbt omladdningdö:d arande och stor
sprängla ddning.
I detta sammanhang kan även nämnas den atornladdaclc sjun kbomben som f n finns färd ig i USA. Dess stora verkningsradie
medför givetvis minskade krav på precision . Enligt amerikanska uppgifter skulle en sådan sjunkbomb ha förstörande
verkan inom en radie av c :a 600 m om den detonerar på c :a 300
111 djup . Samtidigt innebär dock atom laddningen betydande
n~ck del ar. Om den fälles från fartyg skulle r isken för skador
Pa det egna fartyget vara betydande. Bomben kan därför end_a st fällas från flygplan. Den i vattnet kvarvarande radioak~~~a st rålningen torde även innebära svårlösta konsekven ser
or egna övervattensfartyg och ubåtar.
Kastvapnen är emellertid inte helt tillfredsställande mot de
1110
der naste ubåtarna. Snabbheten och manöverförmågan ger
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Bild 5.
RAT-ANFALLET.
1., Fartygets aktiva hydrofon upptäcker ubåtea. 2. Erhållna värd en pit
ubåtens kurs. fart och d jup överföres via ett eldledningsinstrume nt till
utskjutningslavettaget 3. Rat-projektilen skjutes ut mot »framförp un kte n».
4. Rakethylsa och ramanordning faller av. F'örsta fallskärmen öpp nar sig.
5. Första fallskärmen utvecklad, den andra öppnar sig. 6-7. To r peden
tar vatten och börjar sölmingen. 8. Målsökaren på torped en
har funnit målet. 9·. Träff!

dem alltför stora möjligheter att undvika den av jaktfa rtyget
förutbestämda framförpunkten. Andra vapen ha måst tillgripas.
Mälsökande torpeder, har ända sedan andra världskri get varit aktuella. Rent tekniskt torde den målsökningsappa ratur
som t ex tyskarna använde ha varit ofullgången. Fortfarande
synes stora svårigheter råda att förena en akustisk målsöl'ningsapparatur med en torpeds bullrande maskineri. Målsökarens räckvidd kan bedömas bliva icke alltför stor samtidigt
som torpedens fart blir begränsad. Amerikanarna ha emellertid en akustisk målsökande torped som - ehuru med f ör oss
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o]dinda prestanda - sedan hösten 1957 är i bruk på de operativa förbanden.
Det senaste tillskottet av ubåtsjaktvapen utgör den ameriJeanska >>Rat» (Rocket Assisted Torpedo) som avskjuts från
111 agasin, som är fast monterade på sidan a v kanontorn. Inriktning·en sker således med hela kanontornet. Hela aggregatet,
bestående av en torped med fallskärmar och raket, sammanhålls
före skott av en vingförsedd ramanordning. Denna styr aggregatet under dess väg på avfyringsskenorna och i luften så
länge raketen arbetar. Därefter faller rakethylsan och ramanordningen av, samtidigt som en första fallskärm öppnar sig.
I slutet av banan utvecklas en andra fallskärm för att ytterligare bromsa fa rten före nedslaget i vattnet. Torpeden själv
är målsökand e. Aggregatet är c :a 4 m långt och väger c :a
250 kg.
Det är tydligt att ett vapen av denna typ ger många taktiska fördelar . J aktfartyget i en gruppering behöver aldrig lämna sina platser för att sätta in anfall. Den väsentligt ökade
räckvidden måste också innebära stora risker för ubåtar
som försöker ta sig in på skjutavstånd. Sist men icke minst
utgör den målsökande torpeden en svåridentifierad och efterhängsen »fiende>> mot vilken ubåtens enda motvapen - l1J ~mö
verförmågan- kan bedömas vara mindre effektiv.
Medel -

motmedel.

. Te~e n att ett nytt krigsmedel föder ett nytt motmedel är allhd hka aktuell. Parallellt med utvecklingen av ubåtsvapnet
-:--såväl taktiskt som materiellt- löper utvecklingen av ubåtsJaktvapnen och metoderna för deras utnyttjande. ?,![ed den
språngartade utveckling som ubåtsvapnet genomo-ått under de
senaste åren, kan man emellertid skönja ubåtsj;ktens svårigheter att hålla jämna steg. Framför allt atomdriften har o-ivit
ubåtarna sådana prestanda, att motmedel och metoder fö; ett
effektivt bekämpande av de modernaste ubåtarna företer stora
Problem. Likaväl kan man vara övertygad om, att dessa motred~] och metoder i sinom tid kommer fram. Den växelvisa
ednmgen i den taktisk-tekniska kapplöpningen mellan medel
och motmedel lwmmer säkerligen åter att förnya sig.
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" Ne ptuns general."
Av ledamoten HANS UG GLA.

I 1 ovember 1941, två år efter krigets utbrott, övertog generalen si1· Alan Brooke (sedermera fältmarska lken lord Al an_
brooke) den betydelsefulla befattningen som chef för >>Imperiets generalstab» i England, en post som han skulle bekläda
under återstoden av kriget. Vid den tiden stod Hitler på hö.i den
av sin makt. Han hade drivit Storbritanniens armeer f rån Jwntinenten och behärskade praktiskt taget hela Västeuropa. Luftkriget mot England, vars framgångsrika genomförande vm· en
av förutsättningarna för en tysk invasion i England, h ade Yis.
serligen slagit slint och Tysklm1d hade därför tillsvidare Yänt
sig rnot Ryssland, där dess arme er tycktes i stånd att Häka
un da n allt motstånd. Ä ven i Nordafrika var Storbr itanniens
ställning desperat, sedan den misslyckade undsättningsexpeditionen till Grekland våren 1941 hade medfört svårersättliga
förluster i personal och framför allt i materiel. Inför det tyska
hotet mot Moskva måste dessutom brittiska stridsvagnar m. m.
tillföras den ryska fronten. Att situationen i Medelhavet trots
detta kunde bemästr as kunde till stor del tillskrivas den brittiska flottans framgångsrika insatser. Det tyska ubåtskriget
mot sjöförbindelserna över Atlanten hade ännu icke medfört
a lltföi' alarmerande resultat även om de månatliga sänkni ngarna
ökat till 300.000 ton och E ngland sedan krigets utbrott f örlorat
nära 8 millioner ton tonnage.
Då Brooke tillträdde sin befattning som generalstabschef Yar
h an 57 år och hade en framgångsrik militär karriär bakom sig.
Senast hade han under 16 månader varit chef för de brittislw
hemmastyrkorna och ansvarig för det territoriella invasions·
fö rsvaret. Han hade därvid fått bygga upp och öva försvarsstyrkorna frå n grunden, då efter Dunkerque ej mycket återstod av fältarmen. Före Dunkerque hade Brooke varit
a r mekårchef vid den brittiska expeditionskåren på k ontinenten. Då de fransk a och belgiska ameerna eliminerades vid det
tyska stormanloppet i maj 1940 och engelsmännen därvid mer
eller mindre lämnades att reda sig själva va1· det Brooke som
- så långt möj ligt var - bemästrade situ ationen och m öjli.ggjorde den mångomskrivna evakuering av armen, som den bnttiska flottan lyckades genomföra.
Den a utentiska historien om Brookes insatser under kriget

hal' skrivits av en framstående historiker, Arthur Bryant, på
basis av Br?okes egna da~bo.ksanteckningar . l ) Det är en märklig och fascmera.n de bok, 1 vilken ~et senaste krigets a lla stora
gestalter !ramtrada och genom v1.lken .den hittillsvarande bilden a v manga av dessa uppenbar ligen 1 flera avseenden måste
retu scheras. Bl. a. framstår Churchill med alla sina stora förtjäns~er som kriJ?,sledare som en skäligen svag strategisk beo·åvmng. Utan storre tanl{e på vad resurserna i själva verk2t
~1edgav eller vad en planering på lång sikt lämpli o·en krävd e
yrkade Churchill ständigt på att fienden skulle anfallas, var ha1{
än kunde åtkommas. Chu r chill förfäktade initiativet fö r d ess
egen skull och som ett medel att höja moralen. Det blev Brookes
uppgift att framhålla det omöj liga i Churchills måno·a förslag.
Det länder Chu rc~ill till heder att han böj de sig, ehuru motvilligt , för de sakliga invändningarna och fö ljde yrkesmännens
råd. Härtill bidrog säkerligen Chu r chills personliga erfarenhet er f r ån första världskriget (Antwerpen och Gallipoli). Hitlel'
använde sig som beka nt av en annan metod!
De.~ fö_rtjän.~r framh~llas, att de brit tiska (och franska)
undsattnmgsforeta gen till Norge och Grekland, vilka genomförd es kanske främst av politiska och moraliska motiv kommo
til} stånd före Br~O~{~S tid som ~eneralstabschef. Det är' möjligt,
at c Bro.oke av p11htart ?trateg1ska skäl skulle ha motsatt sig
dessa fo retag. A andra s1dan var det kanske företag som dessa
som skapade osäkerhet en på tysk sida och föranledde ett stra~
tegiskt osunt spridande av de tyska försvarsstyrkorna efter
hela »At lantvallen».
Brooke tillträdde sitt ämbete, då kriget genom USA :s och
Japans inträde fick en global omfattning. Det blev närmast
en period fylld av svåra motgångar, då fem a v Englands f emto.n slagskepp gick förlorade på två veckor, och USA fick vid~annas ka t astrofen i Pearl Harbor. De brittiska och holländska
lmperierna i Sydostasien föll, »liksom pärlor uppträdda på en
avskuren tl'åd, vilken representerades av begreppet sjömakt».
~~elmakternas hyck mot de livsviktiga sjöförbindelserna
~·ax_te alltn~~r. I den åter~ållan~e. och resursuppbyggand e stra.eg1, som vastmakterna mas te f olJa blev Brooke på brittisk sida
~egenskap.~~. ordförande i de militära stabschefernas råd d 2n
t~dand: m1htaren. ~ denna .eg.enskap had~ Brooke stort inflyävnde 1: ke endast pa den br~tbska .strategiens ut~o rmning utan
en pa den gemensamma mteralherade strategien. Han hade

:;------

) Ar thu r Bryant: The turn of the tid e 1939-1943, Collins L ondon, 1J57.
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därvid en svår uppgift att övertyga icke endast sin egen regeringsche f utan ä ven de amerika nska stabschef erna och gen 0111
dessa den amerika nske presiden ten om den enligt Brookes asikt
nödvändiga vägen. Det är i samband härmed, som Brooke har
givits benämn ingen »Neptun s general», ty det var f1·ämst han
bland generale rna, som förstod att utnyttja sjömakt ens stor~
möjl igheter i krigföri ngen och axelmak ternas sva ga beläge 1;~
h et i detta avseend e.
Utan hänsyn till Tysklan ds utomord entligt goda öst-\'ästliga förb indelser över den europeis ka kontinent en h ävdade
andra stratege r och bla,nd dem Stalin liksom den amerika nska
generals tabschef en Marshall att västmak terna snar ast borde
starta en »andra front» i Frankri ke. Detta skulle vara det b~ista
sättet att komma det betryck ta Sovjet till hjälp. Med en saclan
strategi skulle dock Hitler växelvis efter behov kunna kasta
sina lättrörli ga land- och flygst ridskraf ter mot öst- eller Yästfronten. Br ooke förstod av egen bitter erfarenh et bättre än
den då krigsova na och över optimist iska amerika nska ledni ngen
nödvänd igheten att fö rst bygga upp en f ront bakom »saltv<lttcn
och öknar" i Nordaf rika, där axelmak ternas underhå llstnc'lSpol'ter sjöledes skulle utgöra en flaskhal s, som skulle kunn:o_
a nfallas. Brooke fick efter stora ansträng Eingar gehö1· för denna strategi. Hitler föll i fällan och offrade så stora st yrkor och
så mycken mater·iel på ett segt motst ånd i .Nordafr ika att hans
förluste r där väl kan jämföra s med dem vi d Stalingr ad.
Brooke ville fullfölja den stora sege1·n i Nordafr ika genom
att via Sicilien överföra kriget till Italien och genom att lata
den brittiska sjömakt en utöv a ett sådant hot mot SydeunJpa,
att starlm tyska k r after skulle dragas dit. Amerika narna trodde emeilert id att engelsm ännen var ute för att fullfölj a imper ialistisk a aspiratio ner i östra Medelha vet och påyrkade att
kriget efter den vunna segern i Nordafr ika skulle >>överföras"
ti ll norra Frankrik e. Med svårighe t lyckades dock Brooke få
g-ehör för sina förslag och resultate n lät inte vänta på sig.
Starka tyska str idskraft er dir igerades ner till Balkanh alYön
och Italien efter de relativt svaga noTd-syd liga förbindelserna
och kunde där sättas m· spel. Italien kapitule rade. Betecknande
är att invasion shotet mot Balkan fö ranledde tyskar na att dragg
en pansard ivision ur fronten mot Rysslan d och fö r lägga denna
till Greklan d . Den tyske pansarg eneralen Guderia n har uppgivit att den tyska krigsled ningen måste välj a denna >>dyrbara"
division i stället för ett mera lämpat bergsart illeriför band,
emedan man i Greklan d ej kunde skaffa foder till dennas djur!
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Ge:1o1~ denna_ omfattn.mgs:;tra t el,fi bands alltså stora tyska
res ni ser, som eJ kunde mgnpa, da den >>andra fronten>> slutJigen s~a~tad e . 1944. För.~t ~ å våren detta år fanns tillräckl iga
västalh er.ad~ I ~s u rs~r harofor. Brooke had e länge för utsett att
tonnagetJU gangen fors~ da skul~e ha medgivi t en uppladd nin oi Englai~d ~v erforder lig~ ~menkanska och kanaden siska krat
ter- VId Sl.?an av ode bnttJs ka- fö r en landstig ning på kontinenten. D e_onske~al om en landstig ning redan 1942 och 1943
som fr~mfort~ fran ryskt håll, och de planer härpå som upp~
gjor~s .1 ~m e:·1ka och delyis stötts av Churchi ll hade icke varit
reahsb~ka , sa my~ket mmdre som amerika n arna i alltför hö
cr
grad dispone rat sitt fartygst onnage i Stilla Havet för kriget
mot Japan.
ODen sp rJngande_ pu.nkten i Norman dielands tigninge n var tillgangen pa l.andstlg mngsfar koster. Vid fördelnino·en av des"'a
mella~1 de ohka huvu_dk rigsskåd eplatsern a kom du~lismen i d~;1
amenkan ska stra~eg1en tydligt till synes. Det var öve 1·enskon:.met mellan de alherade , att Hitler skulle eliminer as för st och
att l~uvudanfallet mot Japan för st därefter skull e sF·s ut D
t.a hn~?r~d : dock inte den ameri~anske marinstabschef~1; a~i
Ia.l I~mg aLt endast :;:tvdela en mmdre del a v tillgängli ga landst:.gn.n; gsfarkos~er . till Europa, -:'ilka tillsamm ans med de
bntbs~m l andsti~~mgsfarkosterna 1cke förslog till att i begynnelse~agen landsatt a hela den önskvä1·da truppsty rkan i Norn:andle. Detta kom att medföra en kritisk situation i inledmngsske det . Tager .. m~n även i _betrakt ande, hur nära det var,
~tt tyskarna blev fard1ga med sm atombom b, innan >>fästnin
ge 11
~ropa:> ku nde ~tormas 1944-45, framstå r den amer ikansk;
strategie n som nskabel .
G När det gällde Japan var tidsfakt orn ej lika a vo·örande.
e:1.temot det~a land och dess över oändliga vattenvi dd;r kring.;pr~?d a ga r_m~oner var det sjömakt ens tryck mot de japansk
a
a~~ mdelselmJer.na, so_m v~r avgöran de fö r k r igets utgån g _
infl?_bom~.e rna over Hrrosh1 ma och N agasaki satte endast punkt
or ett aven utan dessa bomber ofrånko mligt slut.
·
te ~:ooke j~mf?re s i England med landets tidigare största stra ..
gl.,ka be?·a vmngar Mar~b oro u gh och W ellington . Ser man det
8
k~~~ste
.. lm_get r.etrospe kbvt ~örstår man detta. Brooke behärsä
~amhg~n rcke endast sm egen försv arsgren utan försto d
0 ~hn ilygstndsk~·afternas och inte minst sjömakt ens betydels G
1! ,. den strategi ~tt havomfl utet land måste följa i kampen
10
skäl
eJ~ s_tar~ ko:1bnen talmakt. Brooke gör därför med rätta
· for benamm ngen >>Neptun s general» .

<
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VASA

Notiser från nar och ~ fjärran
Sammanställda av Marinens pressdetalj .

. A_r betena vid ~ ASA UPl?tog?s -~gen den 15 a pril, och de ha
hitblis hu vudsakligen bestatt 1 forJ:>eredelsearbeten: F lottarna
ha utrustats och lagts ut, förankrmgarna ha rättats t ill etc.
Säkrare landmärken för V ASA :s och därmed för flottarn as
platser ha t agits ut: Sedan man genom lodning konstaterat att
flottarna lågo någorlunda rätt över VASA, har man sänt ned
ett tungt lod . Dykare har sedan konstaterat var lodet låg i
V ASA varefter flottarnas läge justerats: Här igenom ha skarpa märken erhållits för ett par punkter.
Två nya grundlinor ha anbragts i stället för de gamla, up pruttnade.
För att erhålla säkrare och tydligare uppmär kning av V ASA
än de tidigare märklinorna längs relingsstöttorna ha vi börjat
fästa metergraderade läkt längs farty gssidan (BB) strax under
berghultet närmast över övre radens portar. Som utgångsläge
har valts läget för den förra året påbörjade tunnel B, alltså
pkt 14. Hittills ha två läkt spikats: 12-16 och 16-20. Läkten
ha försetts med utanp åliggande siffror av koppartråd. Metersiffrorna ku nna därför avläsas även genom känseln.
A v kanonportarna i övre raden ligger en symmetriskt mellan pkt 16 och 17 samt en mellan pkt 19 och 20 men med akterkanten vid pkt 20. Båda portarnas överkant ligger un gefär 12
cm under överliggande berghult.
Av vad man hittills kunnat se, ha inga lerras inträffat i den
förra året muddrade delen av tunneln: Däremot har en del slam
fallit här såväl som över VASA i dess helhet.
Som vanligt störes arbetet betydligt av in- och utdoclmingar.
Vi ha emellertid lagt ut ett särskilt ankare, så att vi kunna hala
undan flottarna utan att behöva draga in dem till kaj och hoppas att på det viset minska t idsförlusten. Vidare efterstr ävas
att in- och utdockningar skola ske antingen tidigt på morgone1;
eller sent på em för att lämna den egentliga arbetstiden sa
ostörd som möjligt .
Tillgången på dykare har varit knapp - endast tv å eller
ibland t re man h ar disponerats.

Storbritannien.
Hangarfartyg.

Ark Royal kommer att ersätta Eagle då den senare und e r vå ren 1959
påbörjar generalöversyn.
Glory kommer att skrotas inom kort.
Marine News apri l 1958.
Kryssare.
Belfast och Swiftsure ä r klara med ombyggnader nästa vår.
Marine News apr il 1958.
Ubåtar.
Porpoise hissade befälstecknet den 17 april.
Excalibu r, den andra expe rim entubåten med hög fart har hissat befälstecknet. Den första ubåten i försöksserien är Explorer.
The Navy maj 1958.
Tre ubåtar är f n und er byggnad vid varvet i Chatham. Inga uppgifter
om de nya ubåtarna har offentliggjorts.
Marine News april 1958.
Motortorped båtar.
Dark Scout sjösattes den 20. 3. 58. Fartyget, som är det sista i den
s k ·: ~ark»-klassen är till skillnad från sina för egångare helt byggd av
alummmm. Motorerna är av Napiers »Delta»-typ.
Marine News april 1958.
20 bomstängselfartyg är till salu.
Marine News april 1958.
Depåfartyg.
Maids.tone skall efter 20 års kontinuerlig tjänst undergå generalöversyn.
Tyne, som genomgå tt en 18 månaders översyn h ar ersatt Maidstone
som flagg skepp i »Home Fleet».
Marine News april 1958.
Den kraf tiga reduktionen av den brittiska flott an fortsätter att för-

~åna inom NATO-kr etsar. Tiden får utvisa vilka som har rätt de som
0118 kar

19

· k a fl ottans styrka, eller de mms

'
åren
som fortfarande minns

~0-41 och som skulle föredraga att Storbritannien vidmakt håller en

storre reservflotta än vad som föreslagits .
Marine News april 1958.
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Indien.

Fregatter.

Brahamaputra hissade befälstecknet den 31. 3. 58.
Marine News ap ri l 1958 .

Torpedt u ber av fiberglas tillverkas nu i Förenta Staterna. Det nya
bYggnadsm aterialet kommer att erbjuda reducerade toppvikter och är
dessutom korroswnsfntt.
Our Navy 1 april 1958.

Patrullfartyget Sawahar har sjösatts vid ett holländskt varv.
Marine News apr il 1958.

Frankrike.
e:skortfartyg.

Am er ik as Fö ren t a Stater.
Nybyggnadsprogrammet för 1959 upptar följande antal olika f artygstyper:
En atomdriven robotfregatt
sex konventionella fregatter
fem konventione lla robotjagare
en atomdriven robotubåt
fyra atomdrivna ubåtar
ett ammunitionsfartyg
sju ombyggnader av gamla fartyg.
Man räknar dessutom med en framställning om byggande av ytte rligare sex atomdrivna robotubåtar.
Marine News april 1958.
K rys s are·.
Kryssarna Albany, Chicago och Fall River kommer från den 1 nov. att
kallas robotkryssare. Far tygens nummer ä ndras från 123, 136 · och 131
till 10, 1.1 och 12.
Our Navy 1 april 1958.
Jagare.
Under andra världskriget byggdes i Förenta
Efter 1945 har sammanlagt byggts 29 jagare.

Staterna

1100

jagare.

Our Navy 15 a pril.
Fregatter.

De nya fregatterna av Mitscher-klass har motsvarat de högt ställda
förväntningarna. Man umgås dock redan med planer på att ändra bestyckningen och ersätta det aktra 12,7 cm enkeltornet med utskjutningsanordningar för Terrier-robot.
Det sjunde fartyget i serien kommer att få robotar både för- och ak te r ut.
The Navy ma j 1958
Ubåtar.
Historiens första atomubåtsdivision har
ubåtarna Nautilus, Seawolf och Skate.

bildats . I

divisionen

ingår

Our Navy 15 apr il 1958.

Le Bourdonnais hissade befälstecknet den 3. 3. 58.
Marine News april 1958.

Västtysk land.
Västtyska f lottan förfogade 1957 över 87 örlogsfartyg och 11 hjälpfartyg , 4 motortorpedbåtar och 7 kustminsvepare sjösattes under året.
För 1958 planeras byggande av 28 örlogsfartyg och 5 hjälpfartyg.
De i E ng land inköpta 7 fregatterna beräknas införlivas med västtyska
flottan i slu tet av sommaren.
Marine Rundschau april 1958.
Jagare.

Av de 12 jagare som skall byggas har 8 st beställts. Samtliga åtta
skall vara levererade 1963.
The Navy maj 1958.
Mins.v epare.

Sex minsvepare av fransk Mercm·e -typ skall byggas i Frankrike för
västtyska flottan. Minsveparna, som byggts i trä får omagnetiskt maskineri.
The Navy maj 1958.
Motortorped båt a r·.

Jaguar, den första i en serie om '22. båtar, har hissat befälsteckne t. Jaguar
är det f örsta nya tyskbyggda örlogsfartyget i den västtyska flottan.
Av de 22 båtarna, som skall levereras 1957-59, har dessutom Il t is, Wolf
och Luch s sjösatts.
The Navy maj 1958.
Utbildning.
. Under t iden 3.4-30.6 skall 3 off., 5 u 0 ff. och 34 man utbildas' på jagare
l arnerikanska Atlantflottan.
Åtta office r are skall tillsammans me d danska och norska officerare
deltaga i en tre-veckors kurs i England.
Marine Rundschau april 1958.
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Pakistan .

Norge.

Brittiska jagaren Crispin har överförts till Pakistans flotta , diir de n
döpts till Jahangir. Fartyget avgick de n 24.3 från Portsmou th till Karachi.
The Navy m aj 19 58.

Tolv stycken motortorp edbåtar har beställts på ett norskt varv. Fartygen som kommer att få ett deplacem ent på 68 ton, blir 24 m långa.
Napier delta-mot orer kommer att ge fartygen en fart av mer än 40 knop.
Marine News april 1958.

Kina.
Följande ryska fartyg har erhå llits:
Tunga kry ssaren Kaganow itsch
5 jagare typ Gromki
10 esko rtjagar e typ Riga.
Eskortjag are och ubåtar av r ysk M-typ och större, iir und er bygg nad
på kin es iskt varv.
Mar ine Rundscha u april El58.

Portuga l.
Ubåtsjag aren Santo Antao hissade befälsteck net den 31.12.57.
Marine Runds chau april 1958.

Rumänie n.
Lätta kryssaren Stalingrad , f d italienska Emanuele Filiberto Duca
d'Acosta samt 5 es kortjagar e av Riga-typ har erhållits från Sovjetunione n.
Marine Runds chau april 1958.

Turkiet.
Jagarna Gaziantep e och Gemlik har efter en grundlig översyn i USA
åter inträtt i tjänst.
Marine Rundscha u april 1958.

Förenade Arabrepubliken.
Den 3 april kom tre f d polska ubåtar till Alexandr ia. Fartyg en skali
överlämn as till Förenade Arabrepu bliken.
Marine Rundscha u a pril 1958.

Japan.
Eskortjaga re.

Ayanami hissade befälsteck net i början av mars 1958.
Marine News april 1958.
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Marinstabens bibliotek.
Förteckning över nyinkommen litteratur under tiden d en 1/1 - 31 /3 1958.

··· Betecknar byte eller gåva.

I - TI.

Fö•r svarsväsende i allmänhet och sjöväsende.

Meyerhöffer, Alf, Sveriges viktigaste försvarsfråga. Alliansfrihe L eller
atlantpaktsan s lutning. Sthlm 1957. 158 s. III.
Vårt framtida försvar. Föredrag och diskuss ioner vid SSU :s tred je försvarskonferens 5-6 nov. 1957. Sth lm 1957. 107 s. II I.
Juhlin-Dannfelt, C. H., öst och Väst. Synpunkter på krigspote n ti al och
fredsekonomi. Sthlm 1958. 218 s. 12 pi.
"Ekblad, Martin, A Psychiatric and sociologic study of a series of Swed ish
naval conscripts. From the Swedish by G. Lundberg.
Copenh . 1948. 200 s. Litt.
''Lindroth, Klas, Physical working capacity in co n scripts during m ilita ry
service. Its relation to some anthropometric data. Meth ocls lo
assess individual physical capabilities . Sthlm 1957. 127 s. III.
"Tegnancler, 0., Kungl. Sjökrigsskolan. Ett. 200-årsminne 1756-1956. Ka rlskrona 1956. 102 s. III.
'''Cuprikov, M., Sovetskie podvodn iki. Moskva 1957. 102 s. III.
Lepotier, A . A. M., Commando dans la Gironcle. Paris 1957. 316 s . III.
Hamilton, Thomas, Soldier surgeon in Malaya. Sydney (m . fl. ) 1958.
218 s.
Pope, Dudley, 73 North . The battle of the Barents sea. Lond. 1958. 320 s.
III. reg.
*Militieombud smannens å rsberättelse avg. vid riksdagen år 1958. Sth lm
1958.
'''Marinkalender 1958. Årg. 21. Utg. av Sveriges Flotta förening f ör s jövärn och sjöfart. Sthlm 1957.
Les flottes de combat 1958. Ed. par Henri et Jerome Je Masson . P a ris
1957. tv.
"Jane's fighting ships 1957-58. 60th year of issue. Lond . 1957. 4: o.
Weyers Flottentaschenbuch. 40 Jahrgang. 1958. Herausgegeben von A
Bredt. Mi.inch. 1958.
"Bestämmelser angående personal i marinens reserver. Flottan. Sthlm
1957. 32 s.
'''Navy training courses. Bureau of naval personnel. Wash.
Gunner's mate 2. 1957. 777 s. III. reg.
Engineman 3. 1957. 709 s. III. reg.

Metalsmith 3 & 2. 1956. 723 s. III. reg.
Pipe fitter l & Chief. 1956. 439 s. III. reg.
Fatternmaker 3 & 2. 1957. 339 s. III. reg.
Boilerman l & C. 1957. 633 s. III. reg.
storekeeper 3 & 2. 1956. 400 s. III. reg.
Mathematics. Vol. l. 496 s. III. reg .
Sonarman 3 & 2. Vol. l. 1957. 499 s. III. reg.
·:·The navy year book diary 1956-57. Pub!. by The Navy League. Lond .
1957.
' ' Romanovskij, V . V ., Flotskie minery. Moskva 1956. 79 s. III.
' 'Solov'ev, D. I., Art ill erija boevogo korablja. Moskva 1957. 171 s. III.
Atomic warfare defense. Wash. 1955. 182 s. III. (Bureau of naval pe rsanne!).
' ' The haz arcls to man of nuclear and allied radiations. Lond . 1956. 127 s.
(Medical research council ).
Carter, L . J., Realties of space. Selected papers of the British inle rplanetary society . Lond. 1957. 431 s. III. reg.
Smith, Consta n ce Babington, Evidence in camera. The story of photographic intelligence in world war 2. Lond. 1958. 256 s. III.
Tickell, J e r rard. Moon squadron. Loncl. 1956. 204 s.
Gimpel, Erich , Spy for Germany. Trans!. from the German by E. Brocketl.
Lond. 1957. 238 s. III.
Klein , Alexander, The co unterfe it traitor, New York 1958. 301 s. III.
Arne, Gustaf, Radar ombord. Av K ungl. Sjöfartsstyrelsen godkänd lärobok utg. av Sverig es Ångfartygs assuransförening. Gbg 1957. 114 s.
III. kart.
' ' Merchant vessels of the United States January l. 1957. Wash. 1957 Tv.
'''Fiagi signal'nye morskie. Izdanie oficial'noe. Moskva 1957. 4:o (Gosudarstvennyj standart 8498-57).
Chapman, Fredrik Henrik af, Architectura navalis mercatoria. Wissensch aft liche E infi.ihrung zum Werke des Admiral F. H. af Chapman
von Fredrik Neumeyer. Mag deb. 1957.
Admiral Paris. Souvenirs de marin e 1882 a 1892. Zusammengestellt und
herausgegeben von Heinrich Winter. Berlin 1958. 4:o.
Loef, Robert, (Utg .) Schiffsrisse zur Schiffbaugeschichte. T. 2. Englische
und amerikanische Schiffe. Magdeb. 1958. 4:o.
Taylor, E. G. R., The haven-finding art. A history of navigation from
Odysseus to captain Cook. Lond. 1956. 295 s . III. reg.
' ' Operational weather of the northern hemisphere. Pub!. by direction of
the Chief of naval operations. Wash . 1955. 4:o.
Gerhard, Ingemar, Västkustfisket, dess organisationer och ekonomi. Gbg
1955. 338 s. III. (Svenska västkustfiskarnas centralförbund 25-årsjubileum 1955. )
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III.

Lantförsvarsväsende.

Militärt kring 1905. En skildring av militära förberedelser och åtgärder
i samband med unionskrisen. Sthlm 1958. 208 s. III. (Försvarsstabens
krigshistoriska avdelning, nya serien 1.)
Middeldorf, Eike, Taktik på östfronten. Erfarenheter och slutsatser. övers
fr. tyskan av S. Palm. Sthlm 1958. 247 s. III. Orig:s titel: T aktik i ~
Russlandfeldzug.
IV.

Flygväsende.

*Jane' s all the world's aircraft 1957-58. 48th y ear of issue. Lon d. 1957. 4:o.
V.

H istoria och geografi.

·:·corin, Carl-Fredrik, Självstyre och kunglig maktpolitik inom Stockhol ms
stadsförvaltning 1668-1697. Sthlm 1958. 671 s. Litt. (Akad. avh.
Sthlm).
*Historical atlas of the liberation war of the peoples of Yugoslavia 19411945. Prepared by the military historical institute of the Yug oslav
people's army. Beograd 1957. 4:o. Kart.
Churchill, Winston S., A history of the English-speaking peoples. V. 4.
The great democracies. Lond. 1958. 322 s. III.
Kljucevskij, V. 0., Socinenija. Tom 3. Kurs russkoj istorii. Moskva 1957.
424 s.
Fergusson, Bernhard, (Utg.) The business of war. The war narrative of
major-general Sir John Kennedy. Lond . 1957. 355 s. Litt. kart.
Warner, Oliver, A portrait of Lord Nelson. Lond. 1958. 372 s. III. kart. lit t.
Henrichs, Erik, Mannerheimgestalten . D. 1. Den vite generalen 19181919. Sthlm 1917. 386 s. III. litt.
VI.

Rätts- och statsvetenskap.

Världspolitikens dagsfrågor. Sthlm 1958.
1. Björkman, Per & Palmstierna, Nils, Robotvapen och rym dsatelliter. 31 s. III.
2. Christensson, Henry, Franco-Spanien. 31 s.
Runt, R. N. Carew, A guide to communist jargon. Lond. 1957. 169 s. Reg.
*Förhand lingarna 1945 om svensk intervention i Norge och D anmark.
Sthlm 1957. 47 s. (Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet. Ny serie II. 11.)
Hägglöf, Gunnar, Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget.
Sthlm 1958. 317 s. III. reg.
'''Reske-Nielsen, Erik & Kragh, Erik, Atlantpakten og Danmark. Kh vn
1957. 194 s. III.
Jägerskiöld, Stig, Svensk tjänstemannarätt. Del. 1. Sthlm 1956. 619 5 ·
'''Balanserad expansion . Betänkande avg. av 1955 års Iångtidsutredning.
Sthlm 1957.

<•Allmän svensk sjöförsäkringsplan av den 13 juni 1957. Sthlm 1957. 201 s.
Sakreg .
"statistisk årsbok för 1957. Sthlm 1957.
X.

övrig, litteratur.

Britain. An offical handbook prepared by the Central office of information. 1958 edition . Lond. 1958.
•·Hansen, Harry, The world almanac and book of facts for 1958. Seventythird year of publication. New York 1958. 896 s.
Radlovic, L Monte, Etiquette & protocol. A handbook of conduct in American and international circles. New York 1957. 240 s. Reg.
Rosell, Sten, Återkopplad pedagogik. Sthlm 1957. 255 s. III.
Parkinson, C. Northcote. Parkinsons lag och andra studier i administ ration ens konst. övers. fr. engelskan av Å. Rundquist. Sthlm 1958.
127 s. III. Orig:s titel: Parkinson's law and other studies.
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