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Några synpunkter på sjömilitär logistik
Inträ des a nförand e

KöS av ledam oten LENNART MALMQVIST.

s jökrigsmateri elen ha r und er och e ft er VK II genomgått en mycket omfattande teknisk utveckling, som ännu fortfar i oförminskat
tempo. Öv ergången från å ng- till atomdr ift , fr ån krut och trotyl till
kiirnl adclningar, från kanoner ti ll robota r ;ir i sto rm a ktsf lottan r edan
ett fa ktum .
Denna omvä lvn ing, elen största och snabbaste i histori en , har föranlett diskussion er och utta lanel en om sjöstridskrafter nas rätta operativa utn yttjande och uppträd ande i ett framtida k rig. R esonem ang en ha' naturligen koncentrerats till strategi och taktik. U ncl erh rill stjänsten ha r såsom servicegren kommit mer i skymundan.
I ett kri g med insats av massförstörelse vapen komm er eme ll erti d
förmågan att försörja de stridand e förband en att få större betyd else
än någonsin. D et ä r också uppenbart , att denna funktion i f ramtiden
icke i samma utsträckning som hittills kan bygga p~l tidiga re krigse riarenheter. Nya vägar måste beträdas.
Det synes därför vara av in tr esse att söka f rammana en bild av
de förh åll and en, un eler vilka underhå ll et kommer att verl; a i atomkriget och av de problem , som kunna tänkas möta v id dess genom förande.
Först torde det vara bmpligt att översikt li gt fö rsöka de fini era
och ana ly se ra beg reppet und erh å list j ;in st.
Militär uncle rh å ll stj ~inst i stort iir a lla de åtgä rd er , som gå ut p;·t
att för fö rband och andra organisati onsenh eter anskaffa och ti llh andahålla rätt p ersonal samt r~i tta förnödenh eter och tjänste r på r;i tt
plats, i rätt tid och i rätt om fattning, allt för ändamål et att hygga
Upp och vidmakthål la organisat ionens st ridsdugligh et.
Underh å llstjän st i denna vidstr~ickta bemä rkelse brukar i LJSA,
England och vissa andra N A TO-länd er benämnas " louist ics" ( f r [lll
lat. locus, fr. logis = skydd , kvarter; jfr kvartermä:tare ) . Vi ha
Inget motsvarande, sammanfattand e begrepp men sku ll e ofta behö va
det. I denna framställnim.,. användes därför det för svenska de /oyistik.
~
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Den militära logistiken, som understöd j es a_v elen c_ivil a och son1
ti ll sam man s m ed denna bild a r nation ens logtst tk, kan mdela s
a) p lanl äggning
b) anskaffnin g och
c) distributio n.
och m ate ri ell og istik.
.,
Log istt·1'en uppe1e 1as oc 1'sao 1· pe 1·sona llogistik
Enelast elen senare behand las h ~ir .

... 11 ed förbund en administ r ation, r ep a ration e r, vård, transpork r
Bit får också h änföras tillvaratag ande och undanförse l.
Di~tributionen motsvarar sålund a el en svenska kri gsmakten s lx( taktisk ) underhålls tjänst ("tactica l log isti c sup--1sade be!!repp
~
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poDe tre angivna logist ikområden a g ripa in i varandra. D e för ekom " all a på olika o rganisat ionsplan : centralt, regionalt och lokalr.
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Samt liga fun 't10ner 'unna o c 'sa to r e 'om ma m om en oc 1 samma
senhet.
01-o·anisation
det fö lj ande belysas n ågra av de verkningar elen tekniska utveck lingen har fått och kan tänka s få på elen sjömilitära logist ik en.

I

Planläggning.
En amerikans k militärskri bent har sagt: "Stra~~g i och ta kti k bestämmer schemat för de milit~ira operatione rnas utiorande. L og stike11
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och cless prin~ära uppg ift ~ir att m ed hänsynsta gan?e _till fl ottans
kr igsuppg-i fter, upp stä_llcla strateg is ka och _t~l~ttska ?n.nCiper: . ::!rustningen hos tänkbara hen der, proclukttonosm_oJ hg h eter, ttll~~:1 g h~ a t~ edel m 111 a nge de operativa k ra ven p a tartyg och OVllb nMte ttel.
innefattan de bes lut om typ , prestanda och kvantttet.
T ill planläggni ngen hänföres också att b e st~m1:1a resurserna s loka:
li serin o- underhålls säkerheten s storlek, pnontenn gar, utrustnmge tb
n~irma~~ sammansä ttning och omfattnin g samt övrig~ g:·undel_c_ment,
som e rfordras för logistikens båda övriga led, bl a nkthnJ er to r det
system, som skall följas v id distributio nens genomföra nde.

Anslwffni ng.
Anskaffni ngen, som huvudsakl igen är en teknisk;el~~~ o:1~i sk fun ~:
tian innebär att förber eda och v e rkstalla alla de atgat der , som b
höv~s för att skapa de planlagda resurserna och omfattar fo rskmng,
försök, projekteri ng, k onstruktio n, till verkning, modernise ring . oll1·
byggnacl, stanclarclis ering, inköp m m .

Distributio n.
Distributio ne11 slutligen är de åtg~ircler, so~1~ ~!rekt syfta. t i~l ;:~:
tillhandah å ll a ratta fornode nh ete r och t] anster 1 r att omfattn m, ]·tid varhelst d e e rfo rdras. Distributio nen, till sina huvuddrag _en
1
n is k-ekonomi sk funktion , om fatta r f ö l j akt! igen förråds hå ll m ng ot

te;

Stormal~tsflottan.

De stridsfarty g, som stormaktsf lottorna nu bygga el le r snart komma att bygga, äro atomdrivn a och bestyckade m ed k;i rnlacldad e ro botar och antiubåtsa mmunition eller i fråga om b a ngarfartyg utru stade med flygplan, som kunna medfö ra atom - och vätebombe r.
Som exemp el p å ett sådant modernt fartyg kan tas elen amerikans ka ubåten Triton, sjösatt i augusti 1958. Triton är f n världens stö rsta
ubåt med ett deplacem ent a v 8 000 ton i uläge och 6 000 ton i ytläge.
Det intressanta med fartyget i detta sammanha ng är framdrivn ings maskineri et, som bestå r av tv å uranreakto rer och ger fartyget en
gångsträcka av 112 000 distansmin uter. Atomubåte ns "fader", konterami ral Rickove r, h ar uttalat, att r eaktorfy llningens liv s längel är
så stor "att d en kanske räcker för ett h elt krig". J~ e2ktorerna sägas
också vara konstruera d e så, att de enskilda bränsleele menten kunna bytas och kanske ersä ttas fr ån ett underhå lisfartyg, så att ubå ten
inte behöver återv~inda till varv för detta ändamål. Förbättrin gar
göras ständigt. P å sin första " uranbunkr ing" gick N autilus 62 000
distansminu ter. D en andra beräknas m edge en ökning av elistansen
tned omkring 80 %. Ytterligare förbättring ar väntas vid kommande
"b
unkringar" .
Infö randet av atomdrift har sålunda inneburit en lättn ad i drivlllede]sförsö rjningen Bunkrings frekvensen för strid sfa r tygen blir låg.
Dtrustning en med kärnvapen gör att behov et av konvention ell am lltunition minskar avsevärt och kans ke h elt bortfa ller. Då en insats
ett enda a- vapen kan beräknas ge större verkan ;in insats med
~ed
011
Vention ell a vapen från en h el sj östyrka, bör förba nd ets storlek
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kunna minskas till förmån för samticliga framstötar i eller fr;\n olika
riktningar. Vidare torde uthå ll igheten i ammunitionsavseende fii r clet
enskilda fartyget komma att öka - större verkan per ms ats . färre
insatser. Aven ifråga om ammunition skulle man sålunda ku n na r~ik.
na med bgre komp leW.:ringsfrekvens.
Ammunition och drivmede l har såsom direkt operationsvi khg 111 a.
teriel med stor förbrukningshastighet tidigare varit de avgöra nde lo<>istikfaktorerna för fartygens uthållighet. Viirclet av elen
öka• de ut~
o
hållighet. som vunnits ifråga om dessa nyckelvaror, maste t ill vara.
tas.
Man frågar sig därför, om andra grupper av förbruknin g~ m ;tte
riel kunna ge upphov till f laskha lsar. Fartygens - särskilt dc mindres och medelstoras - förmåga att medföra prov iant kom nwr c~iir
vid i förgrund en För ett fartyg av typ Triton, som kan u p pc: h~illa
sig i uläge omkring 30 dygn och - om pågående försök at t u t vin
na syre ur havsvatten lyckas så hinge besättning och ma teriel
hi'tller ut, är proviantfrågan av avgörande betydelse. Probl emet är
här att möj liggöra ett bättre utnyttjande av tillgängliga utrym men
Och lösningen är: hållbar proviant i koncentrerad form, t ex torkad e, pressade, förbehandlade och frusna vamr. Uneler N autilus norelpolsexpedition 19fi8 gjordes försök med elylika livsmedel. B esparingen i stuvningsutrymme va r för vissa varuslag 50 %, alltså en a vseviircl ökning av fartygets förplägnadssäkerhet Koncentrerade livsmedel ha tidigare givit ganska smaklösa 1·ätter. Med de mo d l rn aste
varorna och ett riktigt tillagningssätt kan emellertid nume r a ?t staclkommas en v~ilsmakancle och om viixlancle kost. Erfarenhetern t fr;'tn
N auti lusexpeclitionen äro i alla avseenelen goda.
Andra förbrukningsartiklar än de nu nämnda kunna m ed fö ras i
fartygen till sådant antal och urval , att de icke inverka avgii ra nclc
på uthålligheten.
Även om det förda resonemanget innebär en grov fören kli ng av
logistikprob lemen , kan man fasts lå, att stormakterna snart J, omma
att disponera fartyg med mångfaldigt större aktionsradier och längre
aktionsticler ~in VK H -fartygen och följaktligen med lägre under·
.
h ;"d ls behov inom operationsom rådet.
1lehovet av f ramskjutna baser och unde rhållsfartyg sku ll e hiin·
genom minskas, vi lket ger besparingar båd e på personal- och lllatc·
rielsiclan.
Om stormaktsf lottan mot s ig har en fiende, som iiven el en dispo·

rar k ~irnvapen , ;ir cl et tydligt , att koncentrationer av logistikrene ·ser i form av stora framskjutna base r och framför liggande ror~j~a un clerhållsförband, vilka äro ytterst sårbara vid flyg- och robota~fall , icke längre komma att iiga aktualitet. Det direkta logistikun derstödet måste hygga på ti ll bakadragna baser. Assistansfartyg,
främst bogse rbå tar, komma förmodligen att bli de enda underhållsfartyg, som få uppehå lla sig i operationsområdet; möjligen ocks[t
specia lbyggda , mycket snabba och enskilt uppträdande transportfar-tyg, som skola kunna lasta och uneler gång leverera alla slags förnödenh eter .
Skull e stridsElget medge eller avståndet till operationsområdd
framtv inga framskjutna baser, måste dessa kunna uppdelas p å många
små enheter.
Det av stormaktsflottorna uneler VK lf praktiserade rörliga un derhå llet u tgåend e fl·;m inom ell e r nära operationsområdet helägna
baser, sku lle i princip komma att er sättas med viixling-ar av str idsiartyg m ell an operationsområdet och tillbakadragna baser.

Svensiw flottan .
Svenska flottans log istikprobl em äro naturligtvis icke desamma
som sto rm aktsflottans , ehuru de iiro besläktad e .
Vi iiga iinn u varken atomdrivna fartyg eller atomvapen utan m;hte uneler överskådlig tid räkna med elen relativt täta underhå llsfre kv ens, som följer m ed konvention ell utrustning. Öv e rgå ngen till
lättare fartyg med myck et begränsade förråclsutryntLWn ställl-r
särskil da k rav på tiit och snabb försörjning. Den tekniska utvecklingen har m edfört ökad mängd av komplicerad materiel , vi lket
gör logistiken svårare att bemästra.
Slutligen måst e antas att en fiende kommer att siitta in a-vapen
lllot oss .
Vilken verkan kommer detta att få pit flottans logistik , i förs1<J
hand di st ri butionsdelen - el en taktiska undet-hål lstjänsten?
Det d ir ekta mate riellog istiska unelerstödet till sjöstyrkorna förmcd !'~5 genom operationsbaser med därti ll anslutna f'cirråd. andra underlalJsanstalter och transportmedel. För dessa baser gäller samma som
sagts om stormaktsflottans framskjutna baser. An~amling av förri\d
nl tn och transportme del blir omöjlig. N u kan invända s ;1tt basernas
UncJerh å ll sanstalter till stor del äro skydd a de och spridela och ha

.no
en icke obetyd li g motståndskraft mot a-vapen. Detta är i och [(j.
sig riktigt. M en sp ridnin gen och skydd et måste utökas till den h ögst~
grad de militärgeografiska förh ålland ena samt personal- och 111i!te rieltillgångarna medge .
Även om spec ialförråd inte helt kunna avvaras, särskilt när det
oi\ll
er ope rationsviktig· materiel som ammu nition och drivmedel ., ho" 1••d
~
hasförråden såsom ett led i spridningen i möj li g mån om fatta all
slags materiel, som kan tänkas bli aktuell för stridsfartyg, oberoende av mate ri elens förvaltni ngsgrenstillhöri gh et, alltså fun ktionell
förråclshållning. Man kan annars riskera, att utslagn ing av för valtningsgrensförråd skapar bristsituationer, som a ll varligt störa elen
operativa verksamheten för lång tid.
Kravet på snabbhet och precision vid för rådskompletteringar m 111
ökar. Unclerhå JJ stjänsten måste vara rörlig och elastisk. strids fartygen skola kunna till föras unelerhåll var de än befinna sig inom
ett vidsträckt baseringsområcle. Vid behov skola specialförråd av operationsviktig materiel kunna upprättas snabbt .
Transportfartygen böra liksom fö rråelen såv itt möjligt ta olika
slags materiel, lastas " vertikalt" . Idealet är att stridsfartyget endast
behöv er ta emot ett transportfartyg.
Landtransporterna för baseringsområclenas tillförsel bli ytterst så rbara. U nderhåll ssäkerheten i baseringsområclet bör därför vara hög.
Trans porterna måste i stör sta mö j liga utsträck-n ing si~ e på sjön, elen
oförstörbara transportvägen.
Helikoptrar måste få dispon eras för underhå ll stjänsten.
De krav, som sålunda ställas på den taktiska unclerhållst jänstP-n,
komma att återverka på organisationen, personalen och dess ut bildning, transportmedel m m och kräva åtgiircler inom log isti kens alia
delar. Några av dessa åtgärder antydas nedan.
Baserna måste till fö ras veddiga unclerh ålJ s- och transpot-t J.iirhanrl,
bemannade med personal, som i fred utbildas och övas för äncl am:'tlet.
Krigsförbandsvisa Övn ingar äro nödvändiga. Förbanelen ku nna närmast jämföras med de underhållsförbancl, som upprätta armens
etappgrupper.
Ett accepterande av funktio nella förråd skulle medföra införa ndet
av ett "supply system " av ungefärligen samma typ som återfinnes 1
amerikanska krigsmakten. Hittills har det varit regel, att varje for·
valtningsgren icke blott anskaffat all till gr enen hänförlig materiel
utan också svarat för distributionen med däri inbegripen förråds-
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' !lning m m , i vissa fall ända fram till fartyget -

konsumenten.

l:~t "supply syste~n" ionnebär i sto~·t, att förvaltningsgren_arn_as t_ekniE . ]<oi1Centrera s1g pa att anskafta maten elen, medan chstnbu twnen

ke~örtros en funktionell organisation. Den st6iv an efter standa rdise(1 !1 g

av materi elen, som i dag kännetecknar fö rvaltningen, uncle rlät-

rt1~ ett sådant förfarande, som dessutom medfö r ekonomiska och acl -

tainistrativa fördelar. Eftersom flottan replierar på territoriel la mynom g~mensamma ~örnödenl~~te1~, skulle d_et vara fördelaktigt, om aven namnci a mynd igheters ±orracl, mklus1ve de centockså vore funktionella. U nderhållstj änsten för a rm e- och f l yr~
ra la '
stridskrafter i ett "ytkrig" borde rimligen unelerlättas genom en dylik uppläggning av ers~it tn i ngsmateriel. - E n svårighet vid öve r()'ången till funktionell distribution av h är angiven typ ligger i obe~ägenheten att f rigöra sig från fö rv altningsgrenstänkandet
För att ernå precision i underh åll stj ä nsten och för att kunna bedriva elen aktivt, krävs en noggrann planbggning och avvägning
av förbanden s materi ella utrustning och ersättning med hänsyn till
väntad förbruknin g och skad or. Särskilt betydelsefullt är detta med
tanke på att krigsreparation erna i större utsträckning än hittills
bör ske med utnyttjande av reservdelar. - Detta planläggningsarbete
måste utföras i f red av ett sä rskilt organ i direkt anslutning till elen
operativa planläggningen, av vilken det i själva verket utgör en del.
Underhållsfartyg för " vertikal" lastning och för specialtransporter
ävensom lageremballage av olika slag måste i f red stud eras och
anskaffas. Som exempel kan nämnas elen bottenförankrad e gummicistern för olj a (SASEK-behållare), som prövades uneler MKö 58.
Behållaren kan nyttjas för snabbt upprättande av clrivmedelsförråd,
väl skydelade mot insyn från luften. Den kan utföras i en bogserbar
version, som minskar behovet av tankfartyg. Metoden med nedsänkbara behållare kan tillämpas även fö r andra varuslag, t ex proviant.
I USA har utvecklats metoder för h elik opterns effekti va utnyttjande vid stridskrafternas fö rsörjning, t ex v id lastning och lossning av fart yg, anordningar för "yttre" last m m. För -snabba ersattningar är h elikopte rn i många fall bästa transportmedlet iiven
nar det gäll er relativ t tunga laster. Genom Lort omloppstid har elen
stor kapacitet. H elikopterns värd e för transport a v sårade dokumen terad es under Koreakriget.
. Av de gjorda axplocken torde framgå, att logistiken i a tom kriget
lorclr·ar spec1e
· 11 uppmar
.. J--:sam 11et. F"
o
"or11erecle lse rna mast
e börja med

~~gheter ifråg~.
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planläy(jJI'i ny, inn efattand e studi er av vapenverka n . behov m 111 ,
a tt ett reali stiskt och tillräckligt underl ag erhå lles för anskaf f ,;i1s"
och distribu tion. Snå la r m an med r es urserna fö r denn a u ppgi f1. k~,q

Operationsanalys mom mannen
Av

föl j elen bli en snedv ri den logistik, vi lket i sin tu r betyder ineiiek ti~
ope rativ ve rk samhet.

ledam oten GUNNAR

GRANDlN.

Föredrag vid Nordiskt Symposium över an vändn ing av matematikmaskiner den 14-15
maj i Karlskrona .

l. Definition.
Svårigheterna att i en ell er ett pa r korta satser tiickancle eldini era
begreppet oper ationsana lys har ofta berörts. U tan att ge mig i ka st
J]led den a ll mängilt iga de finitionen , så m ås te jag dock för söka kl araöra vad som i detta fö redrag kom m er a tt avses med operations : nalys. Bäst kanske detta gö res genom att n~imn a vilka som ut för
operationsanalys och vad de då gör.
Den militä ra opera ti onsanalysen utföres av arbetsgruppe r, liimpligen sammansatta av m ili tärer och civ ila vetenskapsmän , de senare
i det fö lj and e benämnda operationsana lytiker. O perationsana lyti kern
behärska r olika slags vetenskapli g metod ik för att reda ut sammanhanget i saker och ting och kan utn yttja denna till a tt ge anvi sningar
om i vilka trådar man skall rycka för att sty r a ett fö rlopp åt ett
visst håll. D essa f~i t·di gh e t e r tillämpar han seelan på probl em , som
har med militärt handl and e att göra . De problem med vilka opera tionsanalytikerna sysslar fa ll er huvud sakligen unel er rub ri kern a strategi och taktile Visserli gen använd es o fta operati on sana lys i samband
med materiela nskaffn ingsf rågor. men då alltid för att stuele r a de
sammanhang i vilka ett vapen ell er vapensystem a1w ~int s ell er hö r
användas. Problem , på v ilk a oper at ionsa nalys ti llä mpas, är inte nya .
Det nya ä r att man med hj ä lp av vetenskaplig m etod ik kan presenIda ett bä ttre uriderl ag fö r beslut och bedöm anden , vi lk et bö r medföra att dessa blir r iktigare.
I operat ionsanalysen ~ir matema tik och statistik en mycket vikti g
tngrecliens. P rofessor Ganeliu s fråga om rnatem atisk utbil dning utg()r
~tt hin der för ope rat ionsana lys bör kunna besvaras nekand e. Den
aldsta militära operationsanalys, som jag hört ta las om mås te het raktas som renodlat m atema tisk. Den utfö rdes av t r~i. l en Kari l nä r han
~~~~~acles _räl~na D ra -Ka ipas _84 stenyxor och diirn~ ed best_ämm a sin
les maktighet och st n clsvarcle . Den av Ut·a-Ka tpa upptunna meloden att mäta milibrt stri dsvärd e ha r med smä rre modifik ationer
•
Stått . o
S1g artusenclen tgenom .
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2.

Organisation.

D en operationsanalytiska verksamh eten i ma rinen har samm-'Il
1 hållits av marinstaben s planeringsav delning och varit lagd p;{ kon.
s u ltbasis. OA -gruppen i Marinstaben har stått under vetensh plik
ledning av professor Grenander och omfattat ett varierande a 11 1 ~ 1
statistiker, som förstä rkts med en in genjör, teknisk fysiker. !)essutom har utanför elen egentliga OA-grup pen uppdrag lagts ut på
enskilda operationsanalytiker.
På senaste ticl en har FOA kommit alltm er in i bild en. En organisation för hela försvarets OA -verksamh et har nämligen fa stställts
FOA komm er att rekrytera fast anställd OA-personal, för dela den
till försvarsgrensstaberna och försvarsstaben samt hos sig lwhålla
en central grupp fö r grundforskn in g, koordinering och för F O!\. interna probl em. Detta innebär inte att konsultsystemet upph ör . IvTan
har icke råd att avsäga sig kontakter med de civila op erati onsanalytiker, som finns vid universitetet och högskolor och som i mång1 fall
utgör toppen av kunnandet inom området. D en nya organi sati onen
med en stamgrupp innebär emell ertid bättre kontinuitet och större
möjligbeter till koordinering av v erksamheten inom försvaret .

3.

Operationsanalys contra den praktiska erfm·enh eten.

I debatten om operationsanalysens värde i militära samm anhang
förekommer två ytterlighetsåskåclningar. D en ena anser att 0 /\ ;;r
ett fack, ci;ir man kan stoppa in sina problem och få dem lösta av
el en omutliga matematiken. D en andra ställer upp elen som en konkurrent till eda1·enheten och det praktiska förståndet. Som vanligt
ligger sanningen någonstans däremellan. Man kan inte utan vi cl«.r·o
lämna ut någonting till matematiken . Den måste serve ras ingångsvärelen varjämte det sammanhang i vilket matematiken skall komma
in måste klargöras . Inte hell er bör operationsanalysen stå i motsatsförhållande till praktiken.
Uneler de snart tio å1·, som ope rati onsanalytisk verksamhet i modern bemärkelse varit igång i marinens regi har en hel del erfarenh eter om denna principfråga sam lats . De första att betona nödvändigheten av att håll a intim kontakt med praktiken är de ope1·at ions·
analytiker, som samarbeta t mecl marinen.
Operationsanalys bör användas, clär tillräckliga praktiska erf aren·
heter saknas ell er för att hjälp a till att tyda erfarenbeterna p ;1 räte

·· tt. Den bör således gå hand i hand med de praktiska erfarenheter-

~: och hjälpa till att överbrygga lu ckor i dessa . O perationsanalytiska
1

tredningar måste stå på en fast grund för att kunna lämna tillförlit-

~ga resultat . Forskarna bör vara med i praktiken för att skaffa sig

ersonliga erfarenh eter av vad det är fråga om. Operationsanalys f å r

~1 te bli huvu dsakligen rent teoretisk p roblemlösnin g .

De anförda synpunkterna har dikterat elen grund inställning man
haft till opera tionsanalys in om marinen. Den . har bl a haft ti ll följd
att man eftersträvat att få med de engagerad e operations~W<l l y tikerna
ut på övningar och försök. Tyvä rr har inte forskarfrekvensen på för banden varit så hög som man skull e önska.
Vnder elen som nämnts snart tioåriga verksamheten inom marinstabens OA-grupp har egentligen aldrig något probl em helt lösts.
Detta verka1· vid första påseendet att vara ett skäligen klent resultat.
Förklaringen är elen att det förekommer inga definitiva lösningar
på operationsanalytiska prob lem - åtm instone inte på de militära.
Arbetet får karaktären av mer ell er mindre kontinuerlig beh andlin g
av problemkomp lex, dä r man successivt nå r ökad klarh et. O m inte
annat så sörj er elen tekniska utv ecklingen för att resultaten int e står
sig allt för länge .
När man startar ett arbete är en första åtgärd - seelan man kommit und erfund med vad det h ela går ut på - att inv entera tillgängligt grundmaterial. Vad man då finner, beror myck et på hur hnge
och med vilken energi man bearbetat det område till vilket det aktuella problemet hör. S tartar man alldeles från början, upptäcker
man i allmänhet att man inte visste så mycket som man trodde om
frågan. Tillhör prob lemet ett tidigare väl behandlat område f inns
kanske redan alla grundvärden, som man behöver. Den matematiska
beskrivningen av eller modellen för aktuel lt fö rlopp kanske även är
utarbetad. Då kan man snabbt få ut vad ma n önskar. I detta sammanhang må framhållas, att det h a r visa t sig· änclamålsen li at att
f
'
b'
orskarna i viss mån sp ecialiserar sig på vissa områden. De kaH ntnyttjas effektivare om de kontinuerligt h åller kontakt med en viss
Verksan1l1e t sgr
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h
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··
1
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··
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av .. _n oc .;:anner c en m1_1tara p e rs~nal, som kan ha upplysningar
. V at de att ge . Att kasta torska re fr an problemgrupp t1ll prohlemglup P a1
·· . .
knappast att rekommendera. Det fo rdras av forskarn a så
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verkligheten . E n annan fråga som Jag återkommer till senare.
är
hur fack en skall delas upp.
4.

Grundvärden för operationsanalys.

Operationsapalysens möjligheter att skapa klarh et i en f råg a st' .
1
och faller med de g ru nclvärden , som. man har tillgång till. l vard .
fall måste man om de ä r osäkra eller felaktig·a veta om det ·[)J~
.
.
..
.
~
mest amtattande och tidskravande delen av en OA-utrecl ni nu :
ofta att bedöma och bearbeta grunclvärden.
" .Jr
Van liga type r av grundvärden som man behöv er vid mil ibr operationsanalys iir r~ickvidcl er hos vapen och spaningsorgan , trä ff-;a 11110 _
likh eter , eldhastigheter, träff verkan och funktionssäkerheter . .i\ ;i r el et
saknas uppgifter eller när tillgängliga uppgifter är osäkra t'i.r man
försöka skaffa dem på någon av följande viigar:
a) Stuclera tekniska data och kombinera dessa med teoreti sL1 IJeriikningar.
h) Studera protokoll från Övningar.
c) S tucl era krigserfarenh eter.
el ) Anställa särski lda försök.
Någon generell rekommendation a v vilk a m etoder man hi i r anv~inda för att få fram g rundv ärdena kan icke göras. Rist iir om man
kan jämföra uppgifter från flera håll.
De teknis/w data, sådana de framgår av t ex en materiel kata log
iir alltid en utgångsp unkt för en analys . Har man enelast sådan a och
inga uppgifter om hur det hela tar sig ut uneler fältmässiga tö rhållanden , så måste man emellertid vara mycket skeptisk mot <le resultat. man kommer t i11. En kanon ger t ex på skjutfältet i Ho for:;
en viss träffsannolikhet Satt ombord på ett rörligt unelerlag s[t kornmer precisionen att ändra sig. Hur mycket beror av vilket far tvg elen
stiills på, viiclerlek, sikt, personalens skicklighet m m. Det är pj iisens
e ffektivitet ihop med sin eldledning, sin plattform , sin bem anning.
som iir av intresse. Dess prestationsförmåga på skjutfältet är av
intresse enelast i elen mån dess fältmässiga egenskaper han h;t r leelas
därur. För bedömning av artilleripjäser och de flesta av våra mera
konventionella vapentyper har vi ett ganska gott underlag . .Man vet
ungefär vilka r edukti onsfaktorerna mellan skjutfältet och de olika
fältmiissiga förhållanden är. Därför kan man med relativt hög grad
av säkerhet förutse hur en ny kanonkonst ruktion kan kom ma ;Ltl
bete sig under fii ltm.ässiga förhållanden.

:N"~ir det gälle1· ett vapen av helt ny typ blir problemet svårare. Det
. nske inte ens är fråga om att utgå från tekniska data utan från
l' 3
.
förrn.oda d e te l-:1~1sk~.
~at~ .. N u:kom_m er man in.yå ett verl~ligt cliic;n11a, 5 om bl a ame11kana1 na <tgna1 sto r uppmarksamhet at och som
~arit fö remål för många speku la tioner även hos oss. Utvecklingen
aår så snabbt, a tt antalet utrustn ingsalternativ för en stridsenhet
~äxer efter en allt brantare kurva. Kurvans branthet har i U S A
J1lätts i antal et per tidsenhet beviljade patent , antal facktidskrifter,
antal utrustningsalternativ för bombf lygplan och liknande. Om man
nu vill använda operationsanalys för planering för framticlen s~1
]11åste man välj a bland en m iingcl mer eller mindre os~i.kra tekniska
data för ingångsvärdena. Det är kanske inte alltför svårt att se
vartåt utv ecklingen pekar. Det svåra ~i r att bedöma när elen är pä en
viss nivå .
Det är naturligt, att det är mest i anskaffningsfrågor, som man
kommer i klamm eri med svå righ eten att bedöma tidsfaktorn för elen
tekniska ut vecklingen. Å ena siclan vill man vid en viss tidpunkt ha
s;'\ modern materi el som möjligt, men å andra sidan måste man vara
säker på att materielen då verkligen finns framme.
Ur elilemmat finns egentligen bara en vettig väg, och det ~ir att
från börj an ins e, a tt alla i bruk varande vapen är gammalmoclig·a,
om man cl~i.rmecl menar, att gammalmodigheten inträder, när man
börjar skönja en utvecklingslinje mot ett nytt vapen. Unelantag utgör
möjligen atom- och vätesprängämnet, chi.r man nått något som likna r en mättningsgräns . Operationsanalysen kommer i första omgångeJ1 111 när det gäller att göra en mycket rå värdering för att undersoka om det med förmodad prestations förmåga lönar sig att satsa på
utveckling
mot vapnet ifråga. Vartefte1· utveckline·en
seelan bo·år
.
~
tramåt får förnyade analyser m ed allt säkrare grundvärden göras.
Den avgörande analysen för att bedöma plats i och kvantiteten av
v~pnet i krigsorganisation en skall inte göras förrän prototypernas
faltmässiga egenskaper iir någorlund a påtagliga. Man behöver inte
~~ra ~å .v ärst orolig. för att nya vapentyper kommer fram och ar 1
altmass1gt sk1ck t1cl1gare an man tror.
Vid forsknin gsplanering bö1- man ha riktpunkten långt fram i ti~:n, medan man vid planering av elen aktuella krigsorganisation en
lo r vara fast förankrad i verkligheten.
cle~r~:~koll från övningar har ka~S.ke för marinens OA-grupp varit
t! am sta kallan till unelerlag i or analyserna. 1-:l.~ir kommer man
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närmast de verkliga förhållandena. Realistiska och väl protokollförd
övningar, vilkas resultat bearbetas av stat istisk sakkunskap, ;ir
den säkraste grunden för operationsanalys i fredstid att stå på . ~
I kriaserfarenheterna kommer " fr iktioner i krig", till stor clel in.
nefatta 1~de den mänskliga faktorn, till synes i full utsträckning. De
ger ofta - i den mån pålitliga uppgifter finnes - ett gott un lerlag
för bedömning av medelvärden för träffverkan och kan många gång.
er användas son1 kontroll på att man li gger på en riktig nivå med resu[.
tat, som framräknats på annat sätt. När krigserfarenheten skall o111.
planteras på våra förhållanden iir det mång:a faktorer , som m~n måste observera, t ex elen mellanliggande tekmska utveckltngen , far vattnens storlek och de allmänna sty rkeförhå ll andena.
Studerar man t ex den offensiv a minkrigsfäringen uneler 2 YR
så finner man, att ungefär en mina på 50 sänkte ett fartyg . Skall man
använda denna siffra för bedömningar i dag, så måste man först
fråga sig , varför de andra 49 minorna inte kom till verka_n. !~n del
fälleles på fel platser, särskilt de flygfällda hade stor spndnmg, en
del sveptes upp och en del fungerade inte. I dag ha1: naviger ingsprecisi onen för flygplan ökat, minorna är trots matenelens utv u·khng
svårare att svepa och funktionssäkerheten är något bättre. Det skulle således behövas ett mindre antal minor för att sänka ett fa rtyg.
Att det sann olikt är så har beräkningar visat.
Har man ur tillgängliga källor oti llräckliga uppgifter om ett visst
grundvärde får man vidtaga åtgärder_ för att ~kaffa_ dem. Man k<:n
då antingen föransta lta om protokollfonng av 1cke tJcl1gare not el ade
data från övningar eller också kan man anställa försök.
Ett omfattande försök var det s k Fylgia-försöket, då el en ut rano·eracle pansarkryssaren Fy lgia i Karlskrona gjorde en sista. tjiinst
~om målfartyg för att utröna verkan av olika projektiltyper. H.esultaten från detta försök har seelan använts för att bedöma shppsbyggnaclstekniska frågor , utformning av projektiler samt utgj ort underlag för bedömning av träffv erkan.
.
En annan typ av försök, som man just börjat med , ~ir att uncle!~
sö ka sannolikheterna att skj uta ned mot fartyg anflygande robotal
med arti lleripjäser. Teoretiska beräkningar har visat hög nedsk,1ut·
ningssannolikhet för moderna pjäser med zonrörsammuni tion . men
· 1<a f"orso"l<, som l<Om b'm eras med
man vi ll bekräfta detta med prakt1s
utprovn in g av robot och bedömning av dennas fältmässi ga egenskaper .

no:

r.

[).

JVfate·m atislw modeller.

De flesta ope rati onsana lytiska prob lem inn efattar studiet a v något
tridsförlopp. Man vill beräkningsmässigt behärska detta, så att man
~enoi11 variati on av ingångsvärdena kan stuel era effekten på sln tre"uHatet. I a vsikt att söka åstadkomma mera generellt användbara
sippställningar för analyser av stridsförlopp utfördes främst uncle,·
~,,ed verkan av professor Ulf Grenander och licenciaten Jan-Robert
Eklind ett omfattande grunclforskningsarbete. D essa forskare ägnade
sig åt att dels söka åstadkomma en matematisk modell av ett striclsiörlopp, dels att forma grundvärden så att de lätt kunde sättas in i
111odellen.
Som ett led i att beskriva effekten a v olika vapen infördes begreppet "reducerad träffsannolikhet" , vilket närmast kan anses vara sannolikheten för avgörande träff. Begreppet tar således hänsyn till både
sannolikh eten att träffa målet och den skada, som en träff kan beräknas göra. De tankegångar, som lett fram till elen reducerade träffsannolikheten grundar sig på, att ett mål innehåll er vitala och icke
vitala ytor samt att när en viss del av de vitala ytorna träffas, så försvinner denna del av målets striclsv~ircle. Över nedgångsfunktionen
för stridsvärdet kan uttrycket för elen reducerade träffsannolikheten
härledas. Mycket g rovt uttryckt kan sägas, att om ett mål i medeltal
tål10 träffar så erhåll es den reducerade träffsannolikheten genom att
elividera elen oreclucerade med faktorn 10. Behövs enelast en
träff i målet för att slå ut det, så är den reducerade sann olikheten lika med elen oreducerade. Det är ganska sjä lvklart, att det
måste vara betydligt riktigare att tilldela var j e skott en viss chans att
slå ,ut målet än att antaga, att det är "tvärt slu t" efter ett visst anta l
träffar. Variationer i ett vapens effektiv itet beroende på utbildningsståndpunkt, typ a v eldledning, väderleksförhållanden, målets motståndskraft etc kan illu strera s genom att variera eldhastighet och
reducerad träffsannolikhet. Man har således åstadkomm it ett händigt
e~ fektivitetsmått, som lämpar sig att an vända i matematiska modeller
for olika slags striclsförlopp.
I avsikt att åstadkomma en generellt användbar beräkningsmodell
undersökes dels de seelan första världskriget kända Lanchesterekvationerna, dels en av Grenancler-Eklincl utarbetad s k Markov-modell.
:•Lanchesterekvationerna grundar sig som bekant på det antagand et
aH två : sidor heskjuter varandra med jiimn eld fö rdelning. E lclh astig-
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het, trä fisanno likhet och trä if verkan bestäm mer avgång·en peJ lJcis.
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mar in planens verkningstid. Detta be ror inte på att utv ecklin gen tv var .
sig vapen, skrov eller maskiner för sådana fartyg står stilla . S kä Je ~
~ir att kostnaderna p er enh et ha r blivit så höga sam t att vi med kns.
sarna, Ölands- . Hall a nd s- och Östergötlandsjagarn a än nu nio de1:na
kan anse oss kunna avvak ta de n ~irma s t e å r ens tekn iska ut veckli ng:
Nä r d c grun dläggande synpunkterna av ekonomisk . tekn isk och
o rgani sato ri sk art var breliga kom bin er ad es de med vissa st rategiska
öv e rv ~iganden, va rför olika a ltern at iv s t~illd es upp och eff ek ts tudier
gjordes . N u kommer operat ionsanal ysen på a ll var in i bil dln . Den
har a nv ~i nt s för att uneler sö ka vad man kan p å r ~ikn a för ef it: kt a1·
o lik a vapensystems och st rid sen heters utformning. lnl edni ngsvis
n~i mncl es , att militär ope rati onsanal ys oftast har kara ktären a\ kontinu erli gt arbete på problemkompl ex. Så har även nu varit fall ei. Op~
ra tionsanalytiska effekt st udi e r av olika vapensystem i sjö fi.Jrs varet
på börjades på allvar för sex å r sedan, då man gjorde ett antal övcrslagsbe räkningar, vilka r esulterad e i en överblick öv er vad man borde
sätta in ytterliga r e utredningar. Sedan dess ha inom olika fa cl.:- t ex
u håtskrigföring, m inkrigföring. ubå ts j akt , lu ftförsvar, attackiö rband
m ed övervatten sstriclskrafter , kustartilleri, kustrobot - kont i1 uerligt
och i takt m ed t illg;mgen på arbetskraft de oli ka probl emen J.e handlats.
D et är klart, att i ans lu tn ing ti ll att planer skall läggas fra m, så
intensif ieras den ope rationsana ly tiska ve rksamh eten. l princip kan
dock sägas, att möjlighetern a a t t p å kort tid ås tadk omma nå~ o t helhetsbetonat operationsa na lytiskt res ultat är mycket små. Upp b ggningen av den operat ionsana lytiska verksamh eten m åste vara lå ngsi ktig. Ge·
nom växel verkan m ell an teo retiska ber äk ningar , prakti ska c·· iaren·
heter, prov och försö k komm e r man successivt fram ti ll en uppfattnin g om vad olika vapensystem och handlingsprin cip er är värda. Un·
cl er clet operationsanalyt iska arbetet fa ll er som en biproduk t u t 1nå ngil
kl oka sy npunkte r på milibra probl em, vilka synpunkter ich direld
kan rubriceras som operati onsanalys. V idgar man begr ep]Jet militar

1

ration sana lys till att bli en benämning på iansp rå ktagandet av veopeskapsmiin fö r studi er av försvar smedlens anvä ndning så innefattar
te!1 även denna sid a av verksamheten och har sa mtidigt fö r enk lat
Illai1 .
o
deiinitwns fragan.
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astersjöpoliti k
Av

k a pten

B. O' KO NoR.

Östersjöområdet har seelan andra vär ldskrigets slut var it i blick.
punkten för stormakternas intresse och samtidigt skådep lat s tiir ett
in tensivt politi skt spel. "Hä r kan som exempel nämnas
de skandin av iska försvarsförhandling arna
F inlanel s in- och utrikespoliti ska k ri ser
d rag kam pen om Danmarks och No rges medlem skap i N A T ()
frågan om upplåtande av danska och norska baser för N A T n-törhan d samt sist m en inte m in st
elen tyska f rågan.
Med åren har nog den up pfattnin gen sp ritt sig att el en p(Jli tiska
kampen i och om Nordeu ropa mera är en naturlig del av det globala.
ka ll a kr iget , än en seelan århundrad en pågående kamp mell an direkt
eller indirekt berörda europeiska makter, främ st därvid st ran däg:J.re
- eller presumt iva sådana - vid Östersjön . Födattar en har diirför
va lt att beha ndla Östersjöf rågan m ot dess hi stori ska bakgrund för
att undersök a, om det hi sto ri ska skeend et kan r eda ut orsakssammanhangen och möj ligen oc k s~t ge några anv isn in gar på Östersjöfr ~tgo rnas
fra m t id.

Öslcrsjöo111rådct i ycoqrafis!t 1m/ture/l bclyswing.
Redan uneler mede lticlen utg jorde kustområdena runt Östersj on som
helh et betraktade ett ha nd elspo li tiskt mycket gynn samt områd e. Genon1
de ta lrika stora f loder. som utm yn na i Östersjön hörde till kustområdena synn erligen omf attand e uppland . som b~ist kunde nytti ggöras
sjövägen. Den in dustrie ll a expan sionen och utvecklingen av kommunt·
kationsmed len de senaste hu ndra åre n ha r ej ändrat detta förhttl lancle
i sina grundd rag. En sta rk maktstä llnin g i östersjöområdet in nebiir
nu - lik som förr - möj li gbet att i hög grad påverka hand el. ckono!ll'
och a ll männa lev nadsförhålland en i Nordeuropa.
T detta område grund lades elen säregna ekonomi sk-po li tiska orgatll'
sationen, som ka ll ades Hansan. Genom frånva ron av stark are ~tats·
bi ld ningar kring Östersjön kund e Han san mera i kraft av sin ckono·
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miska an sin politiska stä ll ning ti llse att lugna för hållanden r{l(] r] ~
Denna handelspoli tiska tvångströja bromsade självfallet utv ecki i11 ,, " ·
<'>el)
i riktning mot starkare statsbi ldningar.

1

11

b

1

1

aktpostttOn vid dess östra kuster . Uneler Erik XIV ingrep

~jcre därvid till de baltiska ländernas (eg Tyska Orden ) hjälp , ett
S ~~~i;ancl e, som innebar,_att det svenska vä ldet söder om Finska Viken

en

de grund laggas. Fo lJ elen blev dock mtressekonfltkt och kng: med

.
"l
l
. l ,,. l
' olen och ~anma rk. Seclan elen danska t ?ttan ~·att une er v te ' 1s_~Y
P_67 stod Sveng-e som elen starkaste a v osters JOmakterna, blott J or

J·t111

O pp os·ition

1110t

Hansan .

Hansans starka grepp om östersjöhandeln och stora ek on<n niska
vinster av denna viickte opposition och avund . Valdemar A Un dan s
"'
brandskattn ing av Visby var ett uts lag härav och utgjo rde samtidigt
inledningen till maktkampen om Östersjön. Danskarna hade i f ö r:,(~
hand ekonomiska mål - att dela vinsten med Flansan. Danm arl;,
geografiskt sett dom in erande lii.ge vid Östersjöut loppen ga v dock
kampen en reell poli tisk innebö rd, något som freden år 1370 klart
visade. Danmark fick nä m !igen då a vstå bo rgarna Skanör, F a lst erho.
Malmö och H elsingborg på femton år t ill Hansan. Sambandet 111 ellan
en stark maktposition i Östersjön och vid östersjöutloppen fram gick
också av fredsvi llkoren.
Strävanclena att för hi ndra en ökning av Hansans makt le dd e ;tr
1397 till Ka lmarun ionen. Reaktionen hån Hansan uteblev ink och i
det krig, som utb röt, sö kte ·Han san betvinga Unionen med bl a handelsavspärrn ing. Av intr esse f rån denna konf lik t är de relativt f ramgångsrika engelska och holl ändska försöken att br yta spärren fö r åtm instone Norges del.
Kalmarunionen blev ej långvarig, cbrti ll var cle inre motsä tt ning·
ama för starka. Omkring å1· 1500 föreles därför kampen mella n de
tre huvudintressenterna -Hansan, Danmark och Sverige - i vari e·
rande maktkomb inationer enligt principen två slå elen tredj e. F örst
un eler Gustav Vasas tidigare regeringstid ;"tteruppstodmaktkomll in atio·
nen från Kalmarunionens tid och liansans makt kunde defm itivt
brytas. Därmed var också grunden lagd fö r elen 100-;t riga , hitt t 'l
kampen mellan Sverige och Danmark.
D et svenska slorma/:dsväldet gntndläggs.
M cllan Sverige och Danmark skedde till en början en fak t is], upp·
delning av Östersjön i intressesLirer. Uppdeln ingen var med hiim yn till
geografiska och mi li tära styrkeförhållanden natu rlig, en syd lig och
en nordlig delmed skiljeli njen i höjdmed Gotland.
För Sv eriges de l skedde en maktutv idgning österut, närm ast s0 111
fö ljd av ryska strävanelen att slå sig fram till Östersjön och att skapa

o

\J finn
' a, att ryssarna anyo
o
1Jegynt t rang-a
··
. l'a ·\1·1
t· ram mot F"ms
1 'ens

att t och tagit Narva. Kriget, som fö lj de , fördes från svensk sida clelJ;uS som en blockad av Na rva. Uncle;· denna blockad kapades några
vt~ttiska han delsfartyg, v ilket hade ti ll fö lj el att en brittisk eskarler
b~ndes på obse r vat ion i Finska V iken. Härigenom hävelade England
~~r för sta gången Öst ers jöns karaktär av fr itt h av, då till förfång tor
le svenska int ressena. Ko n f li kten med Ryssland slutade med, att
~verige besatte N arv a, och därmed i praktiken nådde sitt krigsmål,
att utestänga Ryss land hån Östersjön. U neler en svaghetsperi od omkri ng sekelski ftet utsattes det svenska 1·iket för ett gemensamt angrepp
av Danma rk, Polen och Ryss land . Angreppet stöddes av E ngland och
Frankrike, som redan då hade intresse av att ingen av staterna kring
Östersjön nådde en abso lut maktpos ition i detta h av. Först uneler
Karl IX :s kraft f u Il a reger ing å terhämtade sig Sverige, och med
frederna i Knäred och Sto lbova nådeles tu ll frihet i Öresund samt utestängeles Ryssland effekti vt från Östers jön genom fö rvärvet av Keksholms län och l ngerman land. G ru nden för det svenska sto rmaktsväldet var dä rmed definitivt lagd.

Sveriges stonnalästid.
Sverige var nu elen dominerande av Östersjömakterna . Då Danmark
behärskade Öresund och Bälten kund e emell ertid en maktbalans i stort
sägas råda, efterson:t vägen in i Östersjön stod öppen för britter
och holländare om läget så skulle påfordra.
Det trettioåriga kriget medförde ur svens k synpunkt vissa riskmoment, då det tyska ke jsarriket utsträcktes mot Östersjökusten. Gustav
: ~Adolf s ingripande .i Tysk land får därför ses :om en nat:trli g åtg~ird
or att bevara och starka elen svenska maktpos1t10 nen. I treelen 1648
Utvidgades clet svenska flodmynnings herraväldet på tysk mark ti ll
0
cler, E lbe och Weser el v s t ill en både ekonom iskt och militärt
stark ställn ing.
'
Med Ka rl X :s danska krig och freden i Roski lde n:'lclcl e det svenska
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.. Jdet sin "kritiska storlek"; makten i Östersjön var absolut , uch
va ark förbands att biträda vid utestängandet av f rämmande flottor
11111
P_~ Östersjön. Det fortsatta kri get 1658- 60 torde från svensk sida
p a avsett att helt krossa Danmark och därm ed säkra absolut makt
113
e11 över Östersj öns förbindelser med Västerh avet. Genom in g ripande
a~ England, Frank rik e och Hol land tvingad es dock S verige att sluta
3'
·red, varvt.d bl a " fl ottparagra f en , stro.. l, s.
t Sverige accepterade i Köpenhamnsfred en Östersjöns karakt;;_r av
fritt hav , öppet även för icke-östersjömakter.

11

,\[aktbalansen ändms.

D et svensk a väld et på dess höjdpunkt, 1658, efter Roskild efreden. ,
!lyssla!ld ocll det -~yska kejsarriket var praktiskt sett utestäng da tran
osterSJOn. I ostersJOn var den svenska kontrollen av viktigare ham nar oc»
av hand elsvägarna nästan 100-procentig.

Uneler de första å ren av 1700-talct försökte Danmark, .Polen och
Ryssland i förbund reducera det svenska väld et och ändra maktba lansen. Efter en tids strid er blev koordination en a v angreppen effekt i v
och då började de svensk a positionerna att falla en efter en. 170±
trängde ryssarna fram t ill Finska Vikens inre del och anlad e där
Kronstaclt, fortsatte seelan längs de finländska och baltiska östersjökusterna för att 1714 behä rska ku stst räckan U leåborg- Riga och började samtidigt härja elen svenska fastlanclskusten. Ett par å r senare
föll de sista tyska provinserna .
Genom den ofö rsiktiga politi k Karl Xli förde i T yskland kom han
i konflikt med England och H ollancl. Detta ledde i sin tur till att Danmark, England, Holland och R yssland förbe redde en gemensam ~n 
vasion i Syclsve rige. Genom en ömsesidig dansk-rysk misstro ( Ö,;ter sjöutloppen ?) kom företaget ej till utförande. U ngefär samtidigt lyckades Karl XU: nå öv erenskomm else med England om skydel av elen
svenska kusten mot rysk invasion. Omsvängningen på brittisk sic\ ;c,
få r sannolikt ses som ett led i s tr~i van att upprätth å ll a ma kthalan sen
i Östersjöområdet
Freden i N ys tad 1721 betecknad e en mi lstope i det milihirpol itiska
spelet om Östers jön. Den långa kampen mellan Danmark och S verige
om hegemonin i Östersjöområdet slutade m ed att Hyssland bl ev elen
starkaste makten och att Danmark och S verige reducerades till andra
eller t red j e rangens s ta te r.
.Mänskligt att döma l ~tg nu vägen öppen för Ryss land att helt Över:aga S veriges maktställning i om rådet. Så blev dock ej om edelbart
väx rtalJet - eiter Peter elen sto res död skedd e en av dessa s~ireana
~
i ngar i rysk utrikespolitik mell an stark aktivitet och. åtmin stone reattv, passivitet.
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Hyssland do111incT01'.
1720-ta let präglades a v ett lab il t läge i N ordeuropa, man p rö va(] .
sig fr am till i det n ya läget l ~impliga ma ktkombinati oner . Sveri ge sli:ite
efter påtryckningar , förbund med R yss land m ot Danma rie D an marJ:
i sin tur stödd es av E ng lan d , som f ruktade att bli utestiingt f ri\ 1~
Öster sjön ( j fr N A T O ) . Det svensk-r ys ka förb und et sprack em elle rtid
snart till fö ljd av förn yade rys ka påtrycknin gar och inbl an dni ng i lkn
svenska inri kespolitik en. Vid f ler a ti ll b 11 en m ås te engelska r esp iransk<J. f lottor uppträd a i Östers jön för att balan se ra det r yska t rycket
mot D anm ark . P olen och S verige .
Efter det rev isionskr ig. Sve r ige m ed ekonomi skt stöd av F rar kr ikt
förde m ot Ryssland 17-J.l- -1:3 hamnade Sve ri ge närmast i ett \a s;liJ_
statsförh å ll and e tilllZyss land. 1745 slöts en form ell vänskaps-b ist i'lll dspakt m ell an Ryss land och S verige ( j fr F inland 19-1-8) . Gen (lm en
sk icklig ut rik espo litik, ledd av Tessin , lyckades Sverige dock mtd
franskt och preussisk t stöd snart draga sig u r g r eppet.
Und er 1700-ta lets sena re del försköts det politiska intresset a11t mer
m ot Öste rs jöns östra och sö dra ku ster. Det europeiska 7-årskrigct
res u ltera cl e i att Preussen erkä nd es som stormakt och därm ed ocks;'1
blev en ma ktfa ktor i Östersjöpolitiken. Genom Polens tre del ningar,
delvis genomförda i sku ggan av f ra nska revoluti on en elim in era des en
av bri ckorn a i spelet om Öster sjön. S ituationen syntes lik som på
l:JOO-talet va ra p[t g lid m ot en tv ekam p m e11 an tv å stormakter.

N a /'o/con hi!JCII.
Frankr ik es stark a expa nsion åsta dkom ett ti 11 b1 1igt bil ägg;ctndc- a1
tv ist erna m ell an östersjöm a kte rna och r esu lte ra de i ett neutra li tet s för·
hun d m ell an Danm ark, P reu ssen, Ryssland och S ver ige för skyeld
av sjöfarten. Lugnet besto d i stort sett fram t ill 1807. clå R yssland i
T il sit fr eden fö rband sig a tt tv inga in Sverige i ko ntin enta l systcm r-~ :.
Sveri ge h otades nu av F r an krike v ia Danmark i söd er och av R yssland
t öster. Trots att engelska fl ottor balanse r a de in vas ionshotet i söder
1·äckte ej S veri ges m ili tära styt·ka till att avvä rja det rys ka ang rep·
pet mot el en fin ländska riksdelen. E f ter J 808- 09 :1r s krig beh i1 rs kacle
Ryss la nd den östr a östersjö ku sten ända ned ti ll Ost-Pre ussen s norra
grans.
Efter \1\f ienkongressen och fram till 1800-talets mitt rå dd e i stort
sett en lu gn period i områd et. Ryss land , som va r el en stö rsta str~,nd·

Ryssland 1829.
Napoleonkrigens resultat var bl. a. en starkare rysk maktpos ition i
östersjöområdet.
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ag-aren, saknade s jömakt och förde en passiv poli tik; S veri ge, , 011 .
11
fredss lutet fått N orge, had e fått blickarna riktade västeru t och v
dessutom militärt svagt.
ar
Så kom K ri mkriget, då Ryss land sökte upprätta en maktpositj
011
vid M edelhavet. Då den ryska utrikespolitiken traditionell t hedriv
i ett sam- och väx elspel i norr och söder bedömdes riskerna sto ra /ts
ryska framstötar även i Östersjöområdet Starka engelska och frans~r
flottor uppträdde därför i Östers j ön och åstadkom en konstl ad lllakt~
balans i området. S verige had e ånyo fördel av Östersjön s stä llning
som fritt hav.

Första oclz andra världskriget.

Med Preussens ökande militära styrka utv ecklad es läget vid Öster.
sjön alltmer mot en maktbalans mellan Preussen och Rysslan d . S verigr:
bl ev, seelan elen svenska flottan kring sekelskiftet åte ruppb yggt ~. tung.
an på vågen i området.
Första världskriget result erade i en radikal förändr ing av maktförhållandena i Östersjön:
1\ysslancl drevs tillbaka till sina gränser vid ticlen för det svenska
väldets största omfattning (1600-talet ),
Polen återuppstod som en självständig ganska stark stat .
Finland och de baltiska länderna ble v fria stater,
T ysklands militära n1akt reducerades.
Sve riges militä ra läge förbätt rades · genom kriget radikalt. För
R ysslanels del innebar kriget, att resultatet av n;istan -±00 års makt·
strävanden elim inerades. För Tysklanels del var resultatet i princip
detsamma, äv en om det ej var lik a kännbart. T freden låg således frön
t ill. nya konflikter och fortsatt maktkamp i Östersjön. Så sna rt Hyss·
land och Tyskland åte rhämtat sig ef ter det första världskriget hö rjade
därför förberedelserna för nästa fa s i maktkampen:
Tyskland gör ans pråk på polska områden,
Ryssland infiltrerar Ba ltikum , s~irski l t Estland,
Storbritannien och Sov jet förhandlar om förbund mot T ysk land.
Sov jet och Tyskland ingår en pakt , och delar upp Östersjöområclel
i intressesfärer.
Fördraget me ll an Sov j et och Tysk land torde ha byggt på att dt
skandinaviska sta tern a sto cl utanför varj e blockbildnin g och att F rank
rike existerade som militär maktfaktor. Inledningsskedet av a nclr~

433

434

.. ·Jdskriget kastade dock ånyo h elt om läget. E f ter Polens delning och
sena re följand e erövrin gen av dc balti ska linde rna had e Tyskland
del kort tid lik a stark ställning i Östersjön som den Ryssland
e;~er Sverige n i'tgons in ha f t. Dessutom behä rskades förbinde lserna med
~·ästerhavet, ett m å l som Ryssland och S verige v;i l e fterstr~ivat men
aJdrig nå tt.
13
' \

Historien upprepar sig.
Genom att Sovjet utg ick ur an d ra värld sk riget som en av segrarna
och med bibehå ll en milit;ir styrka saknad es förutsättningar för skapandet av balanserade fö rh å ll anden vid Östersjön.
Sov jet åte rtog prakti skt sett alla de områden , som hchärs ka lk s fi) !·c
kriget, och utsträckte sin ma kt över ha lva Tyskland. 11 ornh olm uckuperacles, m en frigavs efte r påtryckn ingar. 1948 tvingades Fin la nd i1 :
i en biståndspakt (j fr Sve ri ge 17-1-5 ), depo rtat ione r g jordes av balter
(jir P eter den store ) . Ma kt fö rd elningen vid Öste rs jön blev därm ed
ojämna re än elen någons in tidi ga re varit. Rysslanel s hi storiska striiv~nden mot en både stark och s~ikcr m aktpo sition i. Öst ersjöom rå det
hade nått nära slutmålet.
De pol iti ska konsekvense rn a av det nya läget d rogs av a ll a d irekt
eller indi rekt berörda makter . D e skandinav iska lände rn a, utom Fin land, in ledde fö rsvarsfö rhancllingar. På västm a kts håll g jo rdes och
görs fortfarande genom NAT O sto ra ansträngnin gar att bygga upp
en barriär m ot rys kt framtr~i ngancl e vi dare mot och genom Östersjöutloppen, en naturlig åtgärd även mot bakgrunden av elen ryska flottbyggnadspo li tiken efter VK 2. Från rysk sida h a r dessa strävanden
givetvis bron1sats i stö rsta möjliga utsträckning. Exempe l på sådana
motåtgärder, som på ett naturligt sätt infogats i trad itione ll rysk
Östers jöpo litik, är:
fö rdröjning av Tys kl ands enande,
framgångsrika protester mot upprättand e av NATO-baser i Dan mark och Norge,
Upprustning och bolsj ev isering i Östtyskland och Po len,
försök att för dröj a Västtysklanels upprustning,
försök att med ekon om iska medel knyta F inland hårdare ti ll ÖstlJiocket
försÖk att skapa " kärnv apenf ria zoner" ,
Propaganda mot dc s venska försva rsa nslagen och sis tm en in te m inst
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försöken att få Öste rsj ön erkänt som ett fr edens hav, en el ast 1l-1,j ,
giingligt för strandägarna.
Denna sistnämnda strävan mot "Östersjön ett fredens ha v" har.
all a ticler varit målet ofö1· elen starl~aste ma~-:ten vi~ östersj ö~. Mec;
nuvarande Iage 1 omraclet kan en saclan stravan mmclre an nago115 i1
vara i cl e svagare strandägarnas militära , ekonomiska eller k u ltu rell~
intresse.
Den fo rtsatta utv ecklingen av Finlands- och Tysklandsfrågorna kan
ur det hi sto ri ska perspektivet sett allvarligt komma att rubba en av
de viktigaste grundv alarna för svensk neutralitetspolitik, n ämligen
en rimlig maktbalans i Östersjöområdet

Fartygs-navigering enligt tröghetsmetoden
Av ledamoten G. BOLLING.

l]nd er senare år har en h elt ny metod for navigering av fa rtyg,
·ly<Yplan ell er interkontinentala robotar utvecklats, elen s k tröghets\e~oden, vilken redan anses kunna medföra en revolution inom na~jo·eringskon sten . I USA, där såv itt känt metoden huvudsakligen
1 ~- utvecklats, har t o m elen åsikten fram fört s att elen kan sägas
innebära ett lika stort framsteg som en gång i ticl en införandet p~t
fartyg av kompassen. Ett sådant system för fartyg benämns i de
anglo-saxiska länderna Ships Inertia! Navigation System eller SlNS.
Det kom bl a till användning v id atomubåten N auti lus uppmärksammade långfärd från Still a Havet, över den g-eografiska nordpok n
till farva ttnet mell an Spetsbergen och Grönland i Atlanten. llb~tten
befann sig und er färden ca 4 dygn i u-läge uneler polarisb~iltet i
Norra Ishavet utan några möjligheter till bestickkontroller på seelvanligt sätt och manövrerade ändå hela tiden i farvatten , som aldrigtillförne hade befarits av f artyg och där dessutom i polens direkta
närhet fartygskompasserna var obrukbara. Den TN -anläggnin g, som
hade installerats på N a utilus några månader före polarLirden, var
ursprungligen konstruerad för bruk i flygplan (av The Automatic
Division of N ort h A m erican Aviation Corporation) och ba r typbeteckningen "N 6 A". Den visade sig- fungera utmärkt och färden
har redan n ärmare sk i lclrats i decembernumret förra året av cleun;t
tidskrift. Senare har också atomubåten Skate gjort en likarta d Lird
i motsatt riktning med lika gott resultat.
Princip er. D e fysikaliska lagarna för tröghetsnavigeri ng form u lerades redan av Galilei och Newton. Man utnyttjar vid sådan navigering fartygets accelerationer i förhå ll ande till stjärnhimmeln (r ymden), och metoden får mycket stora förde lar framför hittill s brukade
såväl vid höga hastigheter (robotar) som för fartyg, som rör sig
i11ed normala farter_
Trögh etsnavigering bygger i princip på Newtons andra rörelselag,
Vdken uts~iger att " elen på en kropp verkande kraften = proclukten
av kroppens massa och acceleration". Metoden är en modern tilbmp ~lilg av elen v~i lkäncl a navigeringsmetod en "död räkning" , som ge10111 den tekni ska utveck lingen har fått en helt ny instrumentteknisk
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lösning. M an har sålunda sedan bnge haft klart för sig att ma 11 "
nom att uppmäta ett fartygs accelerationer i olika riktningar t t ecl:J~:
succes iva integreringar skull e kunna bestämma dess förflyttn ing fr~'·
1
ett känt utgångsläge. Till skill nad frå n äldre navigerin gsmetode;·, s~:;
1
alla bygger på in formati oner från loggen om farten genom vattnc
samt uppskattning av strömm ens och vindens inv erkan, bli r ·tt na~
v igeringssystem enli gt de nya principerna helt självfö rsörj ande , Ocl1
eft ersom cl et inte är beroende av radiov ågor okänsligt fö r stiirn ino·a
,')<l
oa·l
från okiincla fa ktorer på -jorden ell er från atmosbren. (Stö rnin b'
kan lik vä l sättas in frå n t ex månen ) E.tt praktiskt förverkligande
av de använda ideerna i en T N-anläggning är dock förenad· med
mycket stora svå righete L De behöv li ga accelerom etrarna kan t ex
inte skilj a jordens tyngdkraftacce leration från rö relseaccelerat ioner
eller påvisa störande element av att jo rd en int e ä r fullt sfär isk och
har rotation srörelser . Accelerometrarn a orientera s relativt lodl in jen.
v ilken unel er j orden s rotation s- och tra nsla ti onsrö relse samt fa··tygets
förflyttning ständigt ändrar Eige i rymden. D e olika systc• n fö :tröghetsnavigering, som för närvarand e konstru erats skilj er si" principiellt från varandra ju st genom sättet att bestämma lodlin jens momentana läge.
Som ett baselement vid trögh etsmetoden har man en stab il scrad.
horisontell plattform, vi lken uppbär accelerometrar, som m äter fartygets accelerationer i latitud-, longitud- och eventuellt även i loclled.
J fr Fig l , som visar tv å a v dem! T i1l anläggningen hörand e t·iikneverk ell er kalkylat01· Eimnar uppg ift om den uppnådda l on ~-,it uden
genom att den funna elistansen i ost-väst led kombin eras med se ,dnten
för latituelen ( lamhcl a i Fig 1 ). N är fartyget rö r sig öv er ue n ellipsoicli skt fo rmade jorden, kan m an uppställa matematiska ut tryck
för accelerometrarnas komposanter i t ex karclinalriktninga ma . I
dessa in går värdet på jordradien och sto rleken av jordrotationen . Till
dessa g rundviirclen måste i en T N-anläggning fö r ubåta r, v lka _iu
icke har mö jlighet at t i uläge direkt referera t ill n ågon fi.'- punkt
p å st järnhimmeln , bl a tillfogas vissa korrektion er fö r Corioltskraften och ccntripetalaccelerationer.
P latt form en måste h ållas noga hori sontell i rymelen unel er fa ·tygets
förflyttning över jord ytan , varför el en skall vridas med vissa vridhastig hete r längs sina karclinalaxlar. Den place ra s därför i k:u·danrin gar så a tt man kan få ut tre miitriktningar. Giv etvi s upp;,t;"tr en
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No r d
Jntegrator

Räkneverk

Ost

Fig. l.
»Principskiss a\' acceleromet erplattform m m ».

delmätf el på både accckrometrar och gyroskop , vi lka i sin tur ge r
uppbov till di stansfel , men det giill er att hålla dessa inom godtagbara
värden . De kritiska elementen i en TN-a nläggn ing är n~imnda in stru~ent vilka måste vara precisionsinstrument av mycket noggrannt uttorancle. Önskar m an t ex begriinsa distans fel et ti ll enelast 1/ 10 n m
efter en t imm es färd, uppges det att gyro driften endast får uppgå <.il !
hogst 0,03 grade r/ timme och accelerometerfelct till högst 0.00 1
rn/sek 2 . M en ~i ven om stdund a stora s vårigheter fö religger för en
..
.. t loc k t roghetsmetodens
· g. ar
· l 1..osnm
hllfrecl
fö rd e b :·
a an c1e te l-:nts.;:
ss t"ll
.
lratnför hittills använda navigeringsmetoder betydande och i de länder som syss lar clärmccl, f riimst USA, gör man dc största anstr~ing
~tngar för att lösa uppkomna prob lem. Att man lyckats gott cbrmed
·
l
·.. l · uncer
· l tarce1
l
1· ~or r a
polansen
l 8tsar at omu b ao t·arnas 1Je.;:antg]ona
havet.
av flera ~1.1l eclningar förde laktigt att vid s~stem med långa
attonsttd er ba Ltrclacceleromet rarna on enteracle 1 honnsonta lpla-

op~.etär
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net, d v s ha dem placerade på en horisonteract plattform. _Om 111 a11
inför smiirre korrektioner för jordavp lattnmgen, tyngdkratts<tno111 a.
li er etc på mätvärdena, kan dessa relativt en kelt omvandlas till onska.
cle latitud- och longituclänclringar. Horisonteringen av plattfo rmen
vrids här dels omkring sin ost- v~islaxe l , dels omkring en m ed jordens
axel par a ll ell axel. Ost-väslaccelcrometerns andra integ ra l tllu ltip]i.
cerad med sek för lambcla blir som framgår av Fig l etl m;tll på
:inclringen i longitud. Denna kvant itet ökad mecl jordens cgc 1 vric\.
ning anger har mycket plattformen skall vridas omkring sin ''ptll axe]"
i förhållande till el en rymdfixa referensen för att elen ska ll förbli
horisontell. Samma sak giiller ii ven plattformens vridning t n n kring
sin ost-västaxel dock med elen ski ll naden att jordvridningen saknar
komposant omkring denna axel. För att lösa dessa återfö ringsproble111
praktiskt begagnar man s ig a v hastighetsåterkopplade servon totorer,
vilka v rider den inre plattformen r elativt rymdriktning r e fe rensen
och producerar därmed hastigheter , som med stor noggran nh et svarar mot accelerom etra rnas signal er. Denna återvridning inn ebii1· emellertid att systemet blivit en återkopp lad regleringskrets m ed k ndens
aLt svänga, vilket medför en del komplikationer.
Om systemet skulle slöras eller om det finns ski lda bcg) nnclsevi llkor, uppträder mer eller mindre dämpade svängningar. V:iljc r man
syslemparametrarna så, att den horisonterande återvridnin gen sker
med vad m an kan förutse därom på basis av accelerome·
i enliahet
o
terutslagen, så blir svängningstiden 8-1:,± minuter. En gyrol,t~mpass
uppvisar för övrigt systemarrangemang, som i väsentliga drag liknar
'IN-systemets. l gyrokompassen väljer man ju denna sväng1 mgst1d
för att bli fri nord-svdaccelerationers tenelens att åstadkom111a sto·
randc och lånasamt försvinnande indikeringsfeL Man bru ka·· kalla
l
o
1
detta "Schulera vsbimning" efter elen tyske forskaren Schuler. ) L 1<·
Schuler använde just sin anordning för att i en gyrokom pas~ bli fri
störningar i meridianen. Schuleravstämningen får i princip samma egen·
t'1d av 84 ,4 m1·n · Siffran
·
..
.
skaper som en fysisk pendel med en svangmngs
motsvarar tiden för den odämpade gyrokompassens svängningstid. Vld
·vt
rörelser över jordytan av en sådan pendel gör den intet utslag relatl
. . av )Od·
. t d
t
en vn.d mng
jorden, ty dess rörelse kommer att motsvara JUS
linj en, som uppkommer av rörelsen . Pendeln håller sig exald riktad )110
1)

jordens medelpunkt.

vid gyrokompassen blir också TN-plattfon11en genom Schulersätt. För
ej encl:1·ol
celerattOner t m enehanen utan ocksa 1 ost-vast led.
ac Den fundam entala skillnaden mellan traditionell navigeri ng och
-öohetsn av igering kan man siiga hest?tr däri, att man vid cle älclre
..
[l b oderna l)estammer
som f art genom vailnet (fa ) , cl v s 1.
tarter
et

50,11~ämningen okänslig för horisontalaccelerationer på visst
~~-p\att_forme_n gäl~er dock detta liks~m vid g:yrokompasser

t>"

j]l

iörhållancl e till det omgivande ~altn~t. vars rörel :et illstå~d man en dast osäker t kan uppskatta . De vtd trogh etsnav1 ger mg anvancla grund vä rdena iir däremot direkt uppmiitbara och i pr incip oberoende av
111 er ell er mindre diffusa rörelsetillstånd i vattnet eller i atmosfären.
TN-systemets noggrannh et beror i sbll et mera på noggrannhe1-cn vi d
konstruktion en av i an läggningen ingående instrument. A l1a grund vä rden måste vara myck et noggranna, och det blir därutöver n:irmasL
tiden m era än den genomlöpta elistan sen som orsakar position s ] ~ ].
Såclana fel väx er vanligen snabbare än vad elen ovan nämnda S-1:minutersperiod en orsakar och kan approximativt sägas bli propolionella mot kvadratroten av tiden.
Uneler navigeringen hest~immer man s~ilumb fartygets accelerationer und er förf lyttnin gen från ett bint utgångs läge (det utsegladl:
stället ) . Acceleration erna mäts därvid Lings två mot varandra vinkel räta ax lar och möj ligen också längs elen tredje . lodaxeln. Genom
styrgyrosk op med mycket ringa frikt ion. som V<lrt och elt reagerar
i ör rörelser kring en av nämnda tre axlar, st r ii var accelerometrarna
att bibehå ll a sina vinkel lägen fasta i rymden. SINS-an läggningen består därför huvud sa kligen av accelerometrar och gyroskop samt erforderlig kraftförsörjning. Räkneinstrum ent ingår också. och det inte
minst viktiga pmh lemet :ir just att kraftförsörjningen är pålitlig, ty
utan den k an anbggningcns o lika delat· int e fungera och fartyget f<"t
svårt att ori ente ra sig. i'ttminstonc n:ir det gä ll er en ubåt i ubg·f'. ~\f:111
måste därför ständigt av s:ikerhetssk~i l :innu sit bnge följa upp navigeringen med ni'tgon a v de ~lld re. trad i t iont.:lla metoderna. Under
nav i ho ef t a v f a rtp•ets
tilu s l)O iarb r el o·J·ord e man en Jiot Lll)l)"'i
~au
... b
h
.
nngso ffi cer en s ista lerrester orthest~imning dt.:n l aug . ulanför Point
Frankli n på Alaska, vilken se nare kompletterarks mecl en astronomisk
observation av mi'lllen. Efter ch-kn in gcn unel er polarisen höll man sig·
På avsedd kurslinje genom att~ följ~ TN -anbggningens viinlen, s01~1
avsattes i cH plott ningskort I detta utförd es också död räkning.
~

~
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l avseende på ticlen erhå ller man i första hand farten Över grund

ec ) och genom en andra integrering el en tillryggalagda d istansen.
(f..o
.o
•
•
111

~': e cl har man up])2·ttt om dc bada g-rundelementen v1d all n av t-

paP11

: (1'
{re t1 11 o'

·"
.
nämligen k u r s och clt stans .

'

"

J;oordinatsysl cm i vid tröylictsnaviycr iny anviinda
11i11gskort.
1.

Bild.
"SINS-anläggni ng av firmans Sperry & Co konstruktion" .

Man kontro ll erade vidare ständigt TN -anbggn ingens värden om kur-

sen på kompasser och k u rsgyron. Genom att N autilus var u trustad
med 13 eko lod had e man goda uppgifter om hottendjupet D t n s k
" isinclikatorn " var en upp- och neclv;ind sonaranläggnin g, vilk en mätte avståndet till istäcket från en kupol utanfö r tryckskrovet l\1 ; n fick
därvid en tecknad profil av isens undersida . Vidare hade man en T\·
anläggning så att man ständigt direkt kunde betrakta unelersid w.
TN -anläggningens gyroskop, som ä r upph~ingda i kontrol l inga r.
bibehåller ständigt sina rymdstabi la lägen . L:"nder fartygets fin· flytt ·
ning på verkas kont roller och riikneinstrumen t. Om gyronas p la t fon P
skull e göra en avvikning uneler påverkan av någon yttre kra l . kan
denna avkän nas på elektrisk väg. och impulsern a fi'tr tjäna som .;igna·
ler till servomotorer. vilka ~ir kopp lade t ill plattformen~ upph:in;._n ings·
:1xlar. Motorerna arbetar då tillhaka plattformen till ursprun f-'i läget.
den får en rymdstabil orientering. Genom att orientera gyropb ttior·
men ti ll elen fixa punkt , där elen förlängda jo rd axeln träffar ~t iiirn
himmeln, el v s Norra viirldspolen, kan elen tjäna som en ku!llpass·
skiva på vilken nordrikt ningen erhå ll as och därm ed rätil isandf
styrd kurs bestzimnws. Cenom integrering av uppmätt acccl ·ration

SJO-

eller ('loll-

Latitud-longitu d sys te 111 et.

Fartygsn av igatören bet rakta r van li gen storh eterna latitud och longitud som elistanser på jordytan ell er i kortet. Det är emell ertid int el
hindrar honom från att i ställ et räkna dem som vinke lvärden
0111
~id jord ens medelpunkt i ett sfä ri skt kl ot . Detta påpekas fö r Övrigt
också i läroböcker i navigation. Det sena r e betraktelsesätte t ä r lämpligare vid t röghetsnav igerin g.
När fart yget förfl yttar sig över havet kan man beteckna dess fart
längs jordaxeln m ed (p och dess fa r t bngs en horisontell ost-västaxelmed i . Fö r att bestäm ma ~ med avseende på ett sfäri skt jord klot måste ma n eliv idera farten i norel-sydled med jord radien R, el v s
Vx / R På motsvarand e s~\ tt bestämm er man i genom att clivicler<t
Vy med R x cos cp , cbr cosinu sfaktorn beror på meridiankonver g·: n sen. Om man önska1· bibehåll a accelerometrarn as plattformar noga
ho risontella, m ås te man känna de olika ~in clringshastigh ete rn a i Ön skade riktningar och upplöser därfö r t ex i trigonom etr iskt i dels en
horisontell komposant ·l x cos ~ bngs en vågrät nord-sydaxel, dels
en vertikal komposant i x sin ~ · Dessa fartkomposantc r, n edan betecknade med w, lä ngs tre mot varandra vi nkelräta x-, y- och z-axbr
tillföres pl attformen. Om man betecknar jo rd ens rot.ationsh~st i gh-:-t
lllecl u, kan man en li gt den sfäriska trigo nom etrin teckna :

j

l

\\' x

(u -i- l) cos cp;
l·

wy
wz

'

(u -l- 1) sin rp;

Bastighelen i z-led måste vara bekant. för alt man skall kunna sta-

biliscra anläggn in gen till meridianen vid kursbesbmn ingar. D e11 ~.
rotationsvektorns vinkelläge i förhå ll ande ti ll elen fasta nord ri1,~:
ningen i xy-plane t .
:2.

90 °- /ifii/ f'S_)'SICJII C!.

De amerikanska atomubåtarnas färd er i No rra ] sluv d visar att
fartygsnavige ring i niirheten av nordpo len zir möjlig i framtid en. T\ir.
vid uppkommer emellertid speciella problem i fråga om lämpl iga sjö.
kort. Det vid fartygsnaviger ing a ll mänt brukade kortet i M ercaturs
j) Hl j ektion blir i dessa farvatten oanviinclbar t genom kor tets förvrängning. Övriga förekommande kortprojcktioner, t ex elen Rnamaniska eller stereograf iska, medför å andra siclan vissa besvär
genom att bl a Joxad romen icke blir en rät linje som i M n r alorsprojektionen .
Man har därför vid tröghetsnavigering i polarfarvatten ti ll gripit
en h elt n y metod. som ger samma förde la r som Me r cators proj ektion.
Råd e N a utilus och Skate torde ha haft ko rt anord nade enligt de nya
principerna. Dessa inn ebär, att man tänker sig det på jorden använda
normala latitud-longituels ystemet v ridet 90 °. Detta s k " h j ä lpsyslems"
poler kommer då att hamna på jordens ekvator, medan dess even
ekvator fa ll er längs en av jordens no rmala meridianer, t ex 0-n'ericlianen . Genom a t t ett sådant hjälpsystems koordinater inte kon 'nie!·
att ligga sym m etriskt i förhållande till jordens axel , uppkommer
givetvis vissa komplikationer. Dessa har man emellertid kunn at ovcrvrnna.
Rotationsvektorernas komposanter bli r t ex inte al ls lik a enkla
trigonometriska funktioner av latituelen som ovan anförts fiir latlongsystemet Ej hell er blir störningar prt accelemometrarn a a v att
jorden inte :ir fu ll t sfärisk eller från Cor ioliskraften lika enkelt uttryckta som i det normala systemet. Man har likv~illyckats fr amstä lla
räkneinstwment, som arbetar t illfredsställande i 90 °-system d .
Nona Jshavet har befunnits vara ett vidsträckt hav med fö r uiJMsoperalioner goda cljupförhå ll anclen. En förutsättning är dock att man
har ko r t, i vilka man kan lägga ut kurslinjer och utföra scch ;tnli&:;
kortkonstruktioner. Det kan vara av visst intresse att n ågo t sr pa
vilka möjligheter X a utilus navigationsofficer hade bärvid lag. f)r nne
berättar härom: " Vi litade på fartygets goda gyrokompassanbggning
av typ Spen·y JVIK UJ . Den hade prövats unde r det senaste halv året·

'id färden _mo_t nordpo len användes d et: först som en v.~:1l i g kon_1-.
men nar JOrdens honsontella rotatlOnskomposant narmade s1g
P~ 5]~opplades anläggningen on~ att i stället verl~a som ~t! kursgyro.
O. t behöv de dock eJ ske ±orran m an uppnatt N 8 l . V1 hacle
pet a
.
,
c
__
m ombord ett kursgyro av tyj) Sperry MK 23 samt en ..Jpe11y
to
]essu
o
. .
.
_
. .
•
•
t . synkompass, vars gyroen het ocksa kunde begag nas som ett Lu1 s'')!J o
.
" _ "När ubåten befann stg enelast ca 100 n m fran polen, utv1sac1c
~N~~nläggn in_gen att gyrokompasse_n hör j a el e vandra och a tt el en c j
. o-re var onenterad mot nord . Etter polp assagen kund e man dock
~
.
F ..
.
till att sty-ra e ±ter ""
QYrokompassen. ' orutom '~ l' g:ott
-nar·t o" v e ·ro-å
o,
~ursinstrum ent behövde ubåten också _en påli tli g_ logg-. Fartygets s L
elektromagnetiska logg, a v ej namng1ven typ , mstallerades omhn r cl
"' re avfärd en från ubåtsbasen New Lonelon och kontrollerades seto und er f lera månader bl a på "mätta milar". Loggfeen
l
l1cr a.. 1-:l 11
ca
1· ·
nades för olika farter och d juplägen etc. Död räkning med trautlO nella metod er kunde sålunda ske och visade god Överensstämmelse
med TN -anläggningen . Den 5 a ug. var N autilu s ute ur isen och
kunde gå upp till ytan för bestickkontroller. Dessa utfö rd es genom
astronomiska observationer och visade, att såväl tröghctsanhiggningen som övriga navigeringshjälpmedel var nog-granna och på litli ga.
\

o

3.

•

Refterensp1ansystemel.

Vid robotskjutnin g mot fasta mtti, varvid tröghetssystem et begagnas för styrning, kan ett tred j e system a nviincl as, r eferensp lansystemet Detta k an också tänkas komma till an v~inclning vid kurssätl. ·
ning av fartyg. Man tänker sig- cliirv icl at t man lägger ett vertikalplan
mellan ut- och inseglat ställ e. Detta bli r grundplanet och koorclnatsystemets p oler förläggs 90 ° därifrån. Erforderlig-a koordinater blir
dels en x-axel para ll ell med nav ige ringsp lanet, dels en y-axel v inkelrät mot detta. Vinkeln i p lanet från koordinatsystemets O-linj e kan
betecknas Q och v inkeln m ell an planet och d enna linje m ed kvantiteten L. Den laterala förskjutn ingen kan clå t ex iJeteckn as Dy. Ett
system efter dessa r)rin ci[Jer medför en del före nklin <xar som underl"
..
h
'
attar rakneinstrume ntens arbete.
Vid valet mell an ol ik a system utvii lj er man om möjligt det som
ger Önskad e uppgifter så enkelt som mö jligt . Därmed undviker man
att flera anledningat· till fel i hesticket än nödviindigt smyger sig in
Och o-"
t,Or navigeringen opahthg.
o

•

•
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T N- 111 ctoden och andra system.

TN -mctoden har huvudsa kligen utvecklats i USA, där en prot
011
för robot sty rning prövad es i f lygp lan redan und er åre n 1 9> 1 ~.) ~
D e SI N S-an b<mninaar
som sena r e konstruerades, g j or des n cd ta·11-·
bb
::--,
'
ke på a tt unel erlätta bes kjutning m ed långdistansrobota r !r tn iar.
tyg mot landmåL Senare har man dock m era upptagit p r 1hlen et
1
ren tartygs navigering en li gt denna metod , och US Navy om fat tar
det med mycket stort intresse . i\ ven i S torbritanni cn har ma'\ iignat
si,g· åt meto den för fart ygs bruk. Frågor om systemtilbmpni ng·ar har
likväl helauts
med striino·
sekrete ss, m en det tord e stå f u llt klart '
b
~
att man i många läml er iigna r sig åt m ed tröghetsmetod en akt uella
probl em, man har i t ex Sovjet gett u t en skrift. som behancl br trög.
hetsmetoden. Ett antal amerikanska f irmor bedriver en inten si1 verk.
s<u11h et på detta område, varom fackpressens annonss idor gn oll e.
t ,·dig·a bev is.
" o'et m est bekanta r esultat et av tröghetsnavigerings använ d r ing på
övervattensfartyg är d e försöksLircler. som i USA utförts me d CS
Navy's ex perimentfartyg US CO MPASS I SLAND. Rapporte r och
fi lmbi lder från fartygets prov har v isats i vårt land och erhj u <'it lll\ C·
kct av intresse. Det framstå r kl a rt, att man i sjöfartsländ ern a sbller
m yc ket stora förhoppning-a r på T :-.J -metodens utvccklingsmö j ligllCter.
S om exempel därpå kan niim nas, att man en ligt amerikansk up piat!·
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Trögh etsmetod en kommer att på övervattenstari.yg f_a s tn. sto rsta
användning vie! naviger ing i öp pna sjön och på bngre cltstans ~ r. D en
kommer sannolik! att visa sig bli ett nödv ~incligt komplement ' fram ticlen till nu i bru k varande te lete kni ska metod er och ännu iilclre. i\v
säkerhetssbil komm er san nolikt d e a lltj iimn t att va ra i bruk unel er
lånab tid fram å t. Lik som p å Nautilu s kommer död räkning då i för sta
.
hand att tillgr ipas . baserad på alltm er utv eckl a de In struments grund uppgifter. D c te lete kniska metodernas s vagh et för krigsfartyg ligger
i att de ti ll skil ln a d från trögh etsm eto den i allmiinhct kan utsättas
iör fientlig s törnin gsve rksamhet. De kan vid a re bli utsatta för p årerkan av hittill s okontrollerbara jordmagneti ska störni nga r och dessutom inverkar i viss mån a vs ttmclet m ellan sändare och mottagare.
För att slutlio·en
oc kså beröra hos oss m indre ofta bru k:td e astroh
nomiska ortbes lämninga r kan niimn as . att v id en nyligen företag en
unelersökning har det v isat sig att i vit ra fa rv atten sildana mö jligheter på grund av molnighet endast föreligge r un de r ha lv a å r et (179
dygn). Man skull e då i s ti-illet kunn a utföra observa tioner mot radiostjärnor, vilket emell ertid ännu så bnge kriiv er en omständli g och
dnbar apparatur ombord. Trögh etsmetoden ii r (b remot helt ::JlJcroencle av yttre förhå ll ande n. som k<1n pi't ver ka Öv riga , och har r edan
l'tsat sina sto ra möj li ghete r.

ta

.De äldre tradit ione lla n av igering~mctocl e rn a ln r :;~)e roende av tröghetsn1etoclen s införande på vissa h;'tll ansetts otillräckliga. En s vens k
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tekniker har diidör nyligen (mars 19G9 ) framkastat ett fö rsl ao
" 0111
att man 1· svens 1(a tarvatten
ater s 1.;u Il e ta upp en a··1 clre metod. vill;
.
uneler sena:·e år tycks ha fa llit i g lömska. Metoden innebä1·, att 111e11
i lämp li ga farvatten. en ligt förslagsstä llaren i första hand Öresu~n
och skånska syd kusten, sku ll e på botten utlägga strömfö rande l<]
kablar på lämpli gt avstånd från varandra. Man skull e hii rige110el.
11
kunna åstadkomma två koll isionsfria stråk fö1· tartygstrafi ke n 0 :
1
cle enski lcia fartygen följde de utlagda kablarna, vilka varelera a vs;) :
för trafiken i enelera riktningen. Fartygens instrumentell a ll lru~~
n ing för att f~ l ja elkablarna genom att bestämma styrkan pi\ det
omgJVande krattfä ltet skul le en ligt förslagsställaren bli så r inga att
kustlots en kunde medföra dem vid embarkering på aktu ella farty,
för lotsning. Redan för ca 30 å r seelan prövades samma nw toci ·;
in lopp et ti ll K e w Y ork, varvid man placerade två strömföran de kablar på botten av Ambrose Channel. vilka avsågs skola led a de n inoch utgåend e trafiken till hamnen trygga för varandra. l\I doden
torde dock uneler senare år ha fa llit ur bruk, när olika t elcll'k ni ska
metoder i ställ et in förts.
o

N a vigeringskon sten har uneler m~mga se k ler g j ort få och fl het Idliga framsteg. }i,n i dag anviincls metoder, som säkert Lru kades iör
tusentals år seelan enligt samma grundprinciper iiven om an viinch
instr ument i v~1ra dagar ser annorlunda ut än när cle fö r st togs i hr nk
Först uneler detta århundrade har någ ra egentliga ny heter fr,tt nkomm it, vi lka friimst ha1· legat på det teletekniska området. Detv eleisen
av dessa metoder har va r it ofantlig och kan inte nog ö verskattas.
De bygger dock a lla på äldre principer. D en nu uneler stark utvcck·
ling var ande trögh etsmetoden, som man väntar sig så m ycl et av i
framtiden , iir cliiremot en ny lösning på naviger ingens problem. Den
bör kunna ge framtid ens fartygsnavigatörer på eller unel er vattnet
oanade möj ligheter till en uneler olika för hå ilamle säker n;n igering
i ht1de krigs- och f reds tic! .

Arkfis

centrum
Av

ledamoten RAG NA R T H O RE:N.

I en understreckare i SvD 13-G-G9 m ed titeln "Pit tröskeln till en
·J·t 1·5 k era" p å visar professo r Hans W :son Ah lmann att cle arktiska
tl.l '.
.
'
och subarktiska regwnerna av flera orsaker äger en större aktualitet
än de fl esta andra och att cle för Kanada, Förenta staterna och Sov jetunionen få en allt vitalare betydelse. I Kanadas polarområden äro
ti11gångarna på guld, uran och järnmalm mycket stora. Inom land ets
arktiska övärld och på elen 150- 300 km breda kontinentalhylla, som
enligt konfer ensen i Geneve 1958 tillkommer Kanacia att utnyttja,
söker man intensivt efter olja och naturgas. A laskas betydelse ti lltar,
likaså Labradors och N ewfouncllands. Inom motsvarande områden
på andra siclan N or ra Ishav et ell er Arktiska Oceanen , som Polarbassängen även ka ll as, utvinnas Sovjetunionens r ik a fyndigheter av kol,
olja, järn, t enn, nickel, gu ld och diamant. F rån de sibiriska barrskogarna, som ä ro större än något annat lands, distribueras öv er hamnar
vid N or r a S jöv~igen högklassigt timmer och sågad e varor.
Med Ishavskusternas ökade betydelse följer även ökat intresse för
havet självt och dess möjl igheter att utnyttjas såväl strategiskt som
för kommers iell sjöfart. Då dessa vitala frågor främst äro beroende
av Ishavets fys iska geografi, skola hiir först i korthet beröras dels
Polarbassängens batymetriska förh[tl lanclen, dels cbr rådand e ka rakteristi ska isförhåll anden.

Batymetr-islw förhålland en i No rra Ishav et.
:-rorra Ishavet kan betraktas som Atlantiska Oceanens avslutning

mot norr (se batymetriska kartan i fig l ) . Havssundet mot Atlanten
mellan
- - OC1
J G_lOn
.. lanc·J, ar
..
l u
,..00 lm1 b rett, ·B enngssund,
·
s·. . N Olge
mellan'

ti;:)Inen _och ,Alaska.' _ clärem~t blott 92. km. D jupen i dessa inlopp
Pola1 basscmg en a10 h kasa mycket ohka, mellan Norge och Gron1
and 2 000- 3 500 m, i B eringssuncl enelast ett 30-tal meter.
I Grönlanclshavet , m ellan S valbard och Grönland märkes en unc1erV
attensr
l
l N ansentros-;:en,
.. l l me el djup
.
.
~'
ygg, cen
s,;:
av' omkrmg
1000 m.
;e<~got utan för tröskeln , vid ungeLir 80° latitud och 2° ostlig longitud,
gJstreracle NAUTILUS under sin tran sarktiska po larfärd i ;\Ug usti
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~s ett förut okän t sto rdjup , 4 G72 m . N orr om N ansentröskeln

J9 ~·er

sig oceanens bot ten ned mot väst ra delen av I shavets djup5'1 1t~nbassän g med djup av 4 000-5 000 m ell er m e r. I d etta områd e,
13
. \ ångt fr å n Sv a lbard , v icl latitud 82 ° 23' , long itud ost ]9 ° 31', reej trerad e den sovjetiska isbryta ren F eclor Litk e den 29 september
15
gl,)
. djup av 5 449 m. Detta ä r det hittills stö rsta d jup, som mätts
9r5 ett
. A,rkttska Ocean en.
1
Norra Ish avet utgöres ej av en end a s tor djup s kå l m ecl fritt spe l·u!11 för cljupv a ttensströmmM, som m a n tidigare trotl, utan av tv enlll:
;tassängh a lvor, å tsk ilda av en m äkt ig underva ttens rygg . elen s k Lo111011osov ryggen ( uppbck t av ryssarn a å ren 19±8-49 ) . Denna s ui• -marina be rgs kedja reser s ig brant 2 500- 3 000 m Över oceane ns
botten och utgår som en vat tendelare f rå n el en vieisträckta kontinentalhyllan norr om de Nys ibiriska öarna i r iktning m ot G rönlanels norelkust och Ellesm er e l sla ncl. Havsdj upen ä ro betydande, oc h m a n miiter ca l 000 m vatten Öve r ryggen s kam.
Den eurasis ka kontin entalhyllan st räcke r sig lå ngt u t i oceanen såsom grund a unclervattensp latåer. I Barents hav va r ie rar djupen m ell an
i5 och 500 m , i Karahav et iiro dc mindre än 200m. Anmärk n in gsv~irt
små dju p karakterise rar den ostsibiri ska kontinentalh y ll a n , dä r 50 m
kurvan går ä nda till 600 km frå n ku sten. Grund iir också kon t in en talhyllan norr om B e ringss uncl och A laskas norclväs tku st, där djupen
inom stora områden vari e ra mellan ca 25 och 50 m . Utanför A laskas
nordudcle, Po int Barr ow, h a r amerika nska isbryta r e ny ligen uppt~i c kt
en dju pränna, den s k Barr ow S ubmar ine Canyo n, som leeler till d e
stora oceandjupen i Ishav ets östra cljupvattenhassäng. V id a ndra
iörsöket att genomföra el en transa rkti s ka färden med N AUTILUS,
se nedan , a nvände sig fa rtygschefen , Commander A nd e rson , av B a r row- ränn an och lycka des tack vare denna dyka unel er packi smasso rn a
och dessas farliga skru visvallar.
,Under NAUTTLUS fiird från Point n arra\\· mot No rdpolen upp tackteman vid la titud 76 ° 22' en tidi gare okänd submarin be rgskedja,
Bild l.

~-atymetrisk

karta över Norra Ishavet sam manställd m ed ledning av

t_anda ä ldre och nyare mätningar, inkl. den av ryssarna 1948--49 upptckta Lomonosovryggen. D et hittills störs t a djup som mätts 5 449 m

av ryssarna den 29 sept. 1955 strax uta nför kon~in ental hylla~ norr om
Nordostlandet) har äv en ut lagts .
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B il d 2 .
Flygsnedbild tagen av författaren över den geografiska Nord polen den
~;:; maj 1958 kl 23.00 GMT, dvs kl 24 .00 svensk tid . Isen utgjorde s här av
ett fullkomligt sammanhängande, ,snö täckt packisfält, vars skruYisvallar
framträdde i v ack er re lief i midnattssolen s f ör hållandevis sta rk a ljus.
Bild 3.
Ygsnedbild tagen av författar en den 23 maj 1958 kl 23 .15 GMT på lat.
~ 89', Iong_ O 10°. Isen har förändrat karaktä r : sprickorna ha blivit
/eda, isb elagda rännor, och mellan de olika flaken ha bildats råkar,
1
,~ n sedan tillfrusit men ännu e j blivit översnöad e . De båda större bas-angerna i bildens nedre del äro ca 200 m breda och 400 m länga. Närliggande isflal{ mäta ca 400 X 550 m.
111

Från Polen fö ljde p lan et 10°-mericlianen (10 ° Ostlig lon git ud ) '
r iktning mot Väst Spetsbergens v~istkust. I denna del av P ol arbas·
sängen förändrade isen snabbt karakbr. Sprickorna förvan dlades
till breda rännor, isbelagda och i en del fall snötäckta, se fig 3. Btl·
den visar ett packisområde på latitud 89o med starkt "bruten" 1S . Alla
råkar och andra vattenöppningar voro vid fotograferingst i llf~i!let
isbckta. D e olika !2Tåtonsvalörerna visa emell ertid att isbgTn ingetl
'--.)

'

-

L'
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på dessa ej skett samtidigt. och de nästan svarta ytorna tyda på
packisen ganska nyligen va rit i sta rk rörelse. Mellan de olika ila!Qtt
11
har bi !dats rå kar och öppna bassänger, vilka sedan tillfru si t och ~e
nu ej blivit översnöade. D e båda större bassängerna i bilelens ne~il
del äro ca 200 m breda och 400 m långa, vilka unge färliga värd le1
ge läsaren en vis~ uppt.attning ~i ven om de .. olika is_fl akens storJe~
De sto n·e f laken 1 bassangens omedelba ra narh et mata ca -1-00X \ iQ
m och ä ro all a av medelstor typ.
Sovjet "annekterar" hah·a P olarbassän gen.

D et ä r nu 80 år seela n vår berömde polarforskare fr iherre Adoli
Erik N orclenskiöld och "Vegas" fartygschef, då varande löjtnanten
seelermera amiralen Loui s Palancler af Vega, fu llbordade Nordostpassagen, 1878-79, och kringseglade elen eurasiska kontinenten. Genom denna bragd h ade dessa båda järnmän utfört vad all a andra
under å rhundradens intensiva fö rsök misslyckats m ed och Öppnat
en direkt sjöväg mella n E uropa och Fjärran Östern, elen s k 1\orra
S jövägen .
Trots de svåra isförhållanden . som mötte "Vega", förutspådde
Nord enskiöld en lysande framtid för Norra S jövägen. hnappast
kunde han då ana, a tt denna sjöförb indelse redan 75 å r sen are skulle
förlora kara ktä ren av internationell samfärdsled . Hösten l !J:i2 förklarade emellertid Moskva, att kusthaven öster om N ova ja Zemlj a.
nämligen Karahav et, Laptevhavet eller N ordenskiölcls hav och Tjuktjerhavet införlivats med Sovjets " Inre Vattenvägar" . Ryssarna kunna härigenom på egna vatten färdas från Atlanten till Stilla havet.
och de hävd a att Norra Sjövägen trots en kort skeppningssäsong
är oumbärli g för landets ekonom iska och kulturella utveckling. Den
h ar emellertid också strategisk betydelse. Sålunda har den na vä?
vid ol ika. tillfä llen använts för ombasering av icke blott is förs tärkta
kryssare utan ä ven a v jagare, fr egatte r och ubåtar från N orra fl ottan till Fjärran Östern. Detta vittnar otvivelaktigt om ryssarnas
stora skick lighet som isna vi gatörer.
Mycken värdefull fo rskning h ar un el er decenniernas lopp hedrivits
i Arktis. Särskilt har Sov jetregim en ägnat Polarbassängen ~it t stora
intresse och på ett utomo rd entligt sätt organiserat den a rktiska forsk
ningen . Med hundratals po la rstat ion er, flygburna såväl sn111 fasta
sådana ävensom isflaksstation er . bedriva ryssarna ishavsfursknJil~

. er ett omfattande vetenskapligt program. Man h a r h ä rigenom

~ ~\ en god bi ld av Norra Ishavets ungefä rli ga bottentopog-ra f i och
ta~a erfarenheter rörand e temp eraturskiktning , sa lthaltsvar ia tioner,

11

öm- och isförhållan den sam t väd erl ek .
sirRyssarnas sto ra intresse fö r A rkti s togo sig emellertid på 1940- ' Otalet form er, som ej överensstämm a med lagen om "Havens friSov jetregim en inkorporerad e näm ligen halva A rkti ska Ocea:en 111 ecl sitt väldiga lan d och drog enli gt sektorprin cipen up p riks~ränserna ända till Nordpolen, mell an longitud ost ca 32 ° 4' , öster
" Svalbard , och väst 168° 49' , mella n S tora och Lilla D iomed e
111
~slancl i Berin gssund . Detta sov j etiska "territorialva ttenom r~tde" ;i r
angivet i inh emska läroböcker och kartverk, såsom t ex i "Atlas
sSSR", M oskva 1 9!i5. D et bör tilläggas, att denna " ann ekte ring" av
halva Polarbassän gen ej fö relagts internat ionell t for um för godkän-

tet".

nande.

Ubåtshig i .--lrktis.

Under VK 2 praktiserad e tyskarna ubåtskrig i i\rkti s, speciellt
somrarna 1942-44, dels i Barents hav , utmed Ka lotten, Murmankusten och Novaj a Zemlj a, dels i Karahavet och vid kus t e:~n bngs
Taimyrhalvön till Kap T jeljuskin. Ost därom , utm ed Ostsibirisk:t
kusten, äro djupförhålland ena olämpliga för ubåtsoperatione r, vartill kommer att isförhållan dena där äro mycket ogynn samma. Kontinentalhyllan med sina ringa vattendjup breder h är ut sig över
enorma områden. Som förut n ämnts går 50-meters kurvan i vissa
fall icke mindre än 600 km från kusten, ( j fr batym etriska kartan
i fig l ).

Norra Ishav et -

provfiilt för sovjetis /w atom- och vätebomb er.

De senare å rens m ångfa leliga so vj etiska prov med kärnvapenladdningar ha i stor utsträckning ut förts över områden i N or ra Ishavet,
ofta vid Barents hav, som är gränshav till elen skandinavi ska nordkalotten. Svenska vetenskapliga stati on er h a lokalisel-at ett f lertal
sprängningar till detta h av i far vattnet sydväst Novaj a Zem lja , ca
l20 mil från svenska grän sen . Sannolikh eten talar dock för att de varit
förlagda till Novaja Zemljas obebodda glaciä rom råde. E ventuell a
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pe jl no .
fe l i avstånd kunna för kla ras av att de se ismografiska
. ,-,a1 11
...
.
.
.
o
.f ra n c1e svens 1(a statJon erna skunt varandra 1 alltt or skarp v· 1 a
111 \r:J.
F.ärnvapcnladdningar sjwän gas undeT sovjetis/w hTiqsövnin qor "t".0
'.<!
·
~
deJ! s!?-andinavisl?-a kalotten.
1

Det fört j ii. nar också näm nas, att kärn vapen laddningar, en lio t 11.1
kännagivande från Moskva, an v~ints uneler de kombin erad e Ö\ ~ i lmed a rme-, marin- och flygstrid skrafter, som h östen 1957 ~io·de ngar
llilll
"
..
.. .
· ·· .
1 ostra h altten av Barents h av och vastra delen av Karaha vl'l, ino
ett om.råcle, som jämväl omfattade Novaja Zemlj a och farv attn~;
n orr ciarom till latituden nord 77 ° 30'. Detta är en anmärkn ill ""Sv:·.1
hög latitud för en krigsövni ng och visar, att sovjetiska striclsk~·af~ ~:
specialtrinm1as . fö r operationer i N or r. Med h änsyn t iIl befol kni nae
"ns
..
sa 1(e rh et uppgrves laclclnin garna h a sp rängts Över obebott " lll råcle
och på stor hö j d.
Det är mö jligt, att el en in te rn at ionella pressen ej satte n åg " n tilltro ti ll meclclelandet att strids laddningar komm it till anv~in dn 111 g, tv
detta synes ej ha föran lett n ågon kom mentar. M en den sven sk iinsk·schwe iziska v etenskap liga stationen vid Murchisonfjorcl en pii :.Jordostlanclet hade vid tid en fö r övningen registrerat ökad racli oa l. t ivitet
i atmosfären. Vetenskapsmänn en fö rmodade, att nya ryska \'Xpcriment med kärnvapen laddninga r utförts. Att realistiska krigsÖ \ ningar
ägt rum i n;irliggancle farvatten, kände man ej til l.
N A TO-övningar ·vid "Kalo tten", i N ordsjön och östersjö11 .

Samma höst (1957 ) som ovannämnda sovj eti ska kri gsövnin1-. a r vo·
ro fö rlagda till Barents hav och Nova ja Zemlja-området, no rdost
elen skandinaviska kalotten, pågingo stora NATO-övningar hl a i
Östra A tlanten och inom A rkti s, vi d Kalotten, samt i Nord sjiin och
Östersjön. E tt egendomligt sammanträffande, k an man säga. men
s ignif ik ativt för Skand inaviens och "Norra f lankens" utonwrdent·
liga betydelse för både Ost och V~(st.
Med hän syn till att Ost förfogar över elen största ubåb ilotta.
värld en någonsin skådat, räknade övn ingsledningen med att fa rvatl·
n en voro sta rk t ubåts in fekterad e. Intensiv ubåtsjakt övades dä rfö r mot
såväl konventionella ubåtar som atomubåtar . Till skillnad fr ?tn elen
sovjetiska krigsövningen anvä nd es under NATO-övnin garna inga
ve rkliga kärnvapenlaclclningar, blott fingerade sådana. övningarna

.0 mycket om fatta nd e. T;:nbart i det skede . som avsåg att Öva inva,.0111sförsvar av Själl ancl v id anfall öster if rån och att h ind ra en
510
utbrytning ur Östersjön. cleltogo enligt uppgift i
11t]ig eskad ers
.. logs f a rtyg, 4' O0 fl. ygplan och 30 000 man.
JiC
l) or
·essen ca 1-0
pi storleken av de sov jetiska förband, som cleltogo i krigsövningen
rclost K alotten, är ej bind . Det meclclelacl es blott, att Öv ningar
.
J10
skola beclnvas. med deltagande av fa rtyg och f lyg och med anvanclning av olika typer av mod erna vapen.

palmforskning 111ed vä1-ldrns första atomubåt.

De tyska ubåta rn a voro av konvention ell typ och kunde därför
enelast förfl ytta sig korta st räcko r unel er isen. Med atomdriftens inföi·ande på ubåt skapades cl~iremot ett fa rtyg lämpat för operationer
uneler obegrä nsade isområclen. Hösten 1957 företog världens fö rsta
atomubåt, U .S.S. NAUTILUS , en serie forskningsfärder under packismasso rna i västra bassänghalvan med start från isgränsen i Grönlanelshavet mell a n S valbard och G rön la nd. E n av dessa f ä rde r ut sträcktes till lat 87 °, och därmed had e N AUTILUS kommit närmare
polen än något annat fartyg. Rekordfärd en hade varat 74 timm ar,
varunder ubåten till ryggalagt ca l 000 nautiska mil uneler isen. Värdefulla eda1·enh eter had e vunnits fö r utv ecklingen av till förlitli ga
metoder för navigering på mycket höga latitud er. Isen hade . noga
studerats uncl eri frå n, för första gången, ocea nografiska undersökningar av vattenm assor och strömm a r hade utförts, likaså omfattande batymet r iska mätningar. Vidare h ade man registrerat data för
den tekniska utru stningens och maskineriets funktion vid låga temperaturer, all t av v ikt för kommande exped iti oner.
Omedelbart eft er sin första polarfärd deltog N AUTILUS i de
stora NATO-övningar, som ovan bet·örts.

NAUTJLUS so111 första fartyg vid Polen.
, Den 4 august i 1958 kl 03.15 GMT besegrad es N ordpolen för första
f: ngen a:.. et_t . fartyg. Den, som ut.fö.rcle bragden, var samme ameri, nske SJOOff tcer, commancler vV llham R. A nderson, vilken föregaende höst med NAUTILUS närm at sig polen från Atlanten och
nu från Stilla havssidan genom en 96 timmars oavb ru ten färd uneler
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polarbassängens packism asso r seglat tvärs över I orra Ishavtt fr '
Beringssund till Grönlandshav et Det var en historisk sjöfararbra an
och en teknikens triumf, som väckte uppmärksamhet värl den rtlgd
Med NA U TIL US transarktiska polarfärd öppnades en n) in t~~::
nationell samfä rdsled mellan A tl anten och S tilla havet, en el irek
ro ute för undervattenstransporter v ia polen. Intet hindrar ubatar att
förf lytta sig å ret run t un eler polarisarna i No rra Ish avets clj upvatten~
bassäng. Öv er grunda kontinentalhyll or däremot möta uneler större de.
len av å ret h in der i fo rm av mäkti ga packisvallar, som lämna ringa
vatten mell an isens und erkan t och h a vet s botten. Det var ett sådant
naturhinder, en veritabel isfälla, som i juni samm a å r i T juktjerhavet norr om Beringssund nära nog få ngat NAUTILU S under
A ndersons första fö rsök att österifrån betvinga N on a Ish a vet.
Det var h elt säkert spännande ögonblick för Anderson och löjtnant Lalor, v ilken då hade manöv ern, att Öve rraskande miita en
skruvisvall, som sträckte sig 26 m under havsytan och end ast lämna de 22 ,8 m vatten mellan isen och botten . U båten, som mäter 15,2
m (50 fot) mel lan kölen och tornets öve rkant, f ramföreles v1 d tillf ället ifråga på 42,7 m (140 fots ) djup ,. från havsytan till kölen
räknat. Man klarade sålunda den hotan cle faran med 1,5 m vatten
över tornet. Mell an kölen och h avets botten , el v s kontinentalhyllan,
mättes samtidigt 6,1 m. NAUTILUS hade strax fö re detta möte
hållit ett djup av blott 39,6 m (130 fot ). Kollision med den rl jupa
isbarri ären hade m ed det djupgåend et knappast kunnat un dvikas.
Fartygsch efen hade emeller tid känt på sig, att han borde öka ljupet
något, vilket räddade situationen. Man förstår commander \ nder·
sons ord till Lalor, när faran var öv er: " God ' s h and was on my
shoulder wh en I saiclmake your clepth 140 feet instead of 130 fn~ t" ." )
D en nya routens betydelse som kommersi ell sjö fa rtsled gör man
därför k lokt i att betrakta som en "sensommar led". Seglat ion~p e rio·
elen bör i varj e fall bli kort och i stort sett samm anfalla med skepp·
ni ngssäsongen i No rra S jövägens ostsibiriska del.
U r mili tärstrategisk synpunkt å ter öppnar NAUTILUS polarf~rrl
vida perspektiv med oanade möjligh ete r för robotbeväpnade ubätai
a tt und er skydd av packisfälten förf lytta sig till lämpliga lägen och
där osedda avskjuta sina långdistansrobotar mot aktuella målområden-
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·
en atomubåt 1m da Nordpolens is.
r ttcrhgare
.
...
.
eX dagar ef ter NAUTILUS rekorcl ta rd passerade ytterhgare en
S båt, näm ligen U.S.S. SKATE med commancle r James F. CalatonlU
t 50111 ch ef, den geograt..1ska No rdpol en. SK A T E~ .1..
opte ·111 1· P ovet sänaen väster if rån och tillryggalade 2 405 naut1ska md un el er
]arbaS o
.
o
_
D
rktiska paclosen. N ordpolen passerades tvenn e gange1. e veden a
.
.
l
.
skapliga forsknm gs resu lta ten uppges ha vant my c 'et om tattancl e
teO
l ärdefull a. Bl a omnämnas m~itn mga r av h avsd jupen, vattn ets
oc1 v
. .
salthalt och tempera tur samt lStJ ockleken.

.~tom~tbåten SKA TE på vin ter c:pedition 12_ dyg~~ u nd er pac!?isen
_ blev världens första fart'}'9 ~ overvattenslag e vtd P olen.
I mars 1959 utförde atomubåten SKA TE ånyo en mä rkl_ig färd
der de arktiska packisfälten och intog elen 17 / 3 st dlab ggand ·~
un
·
marschläge i en råk exakt v id No rd po len . _S K~ TE:'.. 11
) ev d"angden
o 1~
det första fartyg i värl den , som befunmt s1g pa hav ets yta v1
latitud . Fartygschef var all tjämt commancler Jam es F. Calvert, U SN.
SKATE uppehöll sig tolv dygn und er istäcket och utförde härunder oavbrutet vetenskapliga observati on er på en sammanlagd sträcka
av 3 090 nautiska mil. No rdpolen passerades tv enn e gånger , och
stillaliggande marschläge intogs v id tio olika tillfäll en i öppna ell et·
med tunn is belagda rännor och r åka r. Tornets öv re del och mastskyddet vo ro isförstärkta, men inga särskilda ano rdningar hade vieltagits för att skyelda skrovet.
Isen vid Polen och väst därom är sbncligt i rörelse i riktning f rån
Asiens ku st mot Grön landshavet och A tlanten . Genom skruvningar
i drivisfälten öppnas och slutas rännor, ofta av betydande bredd,
isflak brytas och mäktiga skruvisvall ar uppstå, när fä lt och flak
i stormigt väder pressas hå rt mot va randra. Öpp et vatten uppstår
sålunda både här och va r, men råkar och rännor väx la ideligen form
och tillfrysa sn abbt. Det fordras därför både påpasslighet och skicklighet, om elylika öppna vatten skola kunna utnyttjas fö r intaga nde
av marsch läge eller, om så skulle önskas, för utskjutning a v robotar
från uläge. Under sensommaren kan giv etvis mera öppet vatten
eller rättare sagt mindre ti llfru sn a råkar påräknas .

90

Slutord.
') U1· »Submarine Through the North Pole» by Lt. William G. L a lor . Jr.,
USN, The National Geographic Magazin e, Jan ., 1959.

r·Den li~Iiga forskningsve r:..:samh ~t, som utveck las i Norra Ishavet,
Janar framst vetenskapen, tcke mmst meteorolog1en, men otvivelak-
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tigt också mi litära ändamål. Så t ex har känn edomen om ,\ ri· .
Oceanens batymetri och isförhålland en stort vetenskapligt v;(1 le 'lJ ska
tld1gt som den t jänar sjöfa rten och är av betyd else för all 111sa111•
vattenskrigförin g. Kiinneclomen om saltskiktnin o·en inom sk il ~ cler.
0111
'
]\ J<· <l
råelen är likaså betyde lsefull för und ervattenskri'o·föring·en
<~ n l·a
·
o
..
. '' 11
ra 1ma med att vattnet i stora dela r av Po l arbass~ingen ä
skiktat på grund a v dels rådand e speciella ström för hållan d . stari,t
l ll , cle!s
..
.
.
. .
. . l
.. ·
1 an eclnmg av att de euras1ska t loderna tomma ut massor .
.t v sot.
..
..
..
..
. .
v~tten 1__kusthave_J!. l v~ st ra bassanghalvan upptra~a på ol ika clj 11 1
sava! a1kt1ska stromma1 med kall t vatten som strommar n . 1 1
mare_ atlant iskt vatten, Go lfströms vatten, vilka för håll anden ;1 ~n 10
av varde att känna v id sådan krigfö ring.
~ov j ets a kti~itet i Arktis har p~gått i decenni er och ska i t at rrsom Norra I sha vet och dess S[)eciell a 1,1-r>)11.em
ertarenhet
en nk
sa!lla
•
..
.
jutna positioner in om detta om r 'de 1~·
D eras stravan etter framsk
..
.
.
.
..
aven tag1t s1g uttryck 1 en onskan att med norsk medverkan hefä t
Svalba rcl. So vjet har dess utom gjor t ansp råk på Björnöja 0 , h d,ii~- i~
genom demonstrerat sitt intresse för elen strategiska lin jen Viist
Spetsbe rgen- Bjömöja- Kalotten ( jfr fig 1).
USA synes nu vara fast beslutet att inhämta det sov j et i ~\ a iörspt_·ånget och med ~tom kraft clrivna ubåtar på reko rdti d veteno.; kapligt
utt orska Po larbassangen .
Man kan med fog säga, att elen "No rra flanken " kommi t i ramplju s~t. Vårt eget land berör es härav i högsta grad genom s, tt grografJ:'ka Iage mell an Ost och Väst, med ett L appland, som n;'tr in i
A rkt1 s, och genom att vå ra ku ster grän sa till två för elen nor a fl an·
ken l ögaktu ell a operati onso mråden, näm li gen Vä sterh avet <ch Östersjön .

Ovningsår, bemanning och utbildning
Av kapten J .-G. JARDAL .

1

v;r-

Stiin-d·ig u tv cc llling.
Vtbildnin gen vid f lottan bef inner s tg ständigt uneler utv eckling.
'fillkomsten a v nya stridsmedel och nya stridsmetoder kräv er fo rt löpande förändringa r av kursp laner och tillkomst av ny utbildningspåverkas även av förändr ingar i det civi la
nateriel. U tb ildningen
..
l
skolväsendet. Okade kursomfång inom begränsade tidsramar kräver
ökad effekt ivitet i utbi ldnin gen , vilket ställ er ökade krav på instruktörer och utb ildningsmetocl er.
Det har sagts, att det i dag inte finns någon fast anstä lld, som
genomgått utbildning till und erbefä l, unelerofficer ell er officer efter
ett och samma oförändrade skolreglemente från utbil dningens början
till dess slut. l detta påstående - som är avsett att vara kritiskt ligger en ganska stor sann ing, men förändringarna ~ir en direkt följd
av materi elu tvecklingen och av organisatoriska fö rändringar och tyder snarare på god förmåga till anpassning efter lägets kr a v än på
en ofö rbätterlig lu st att ändra för ändranclets egen skull.
Med vissa mellanru m måste emell ertid en summ ering av det aktuella utbildnings läget göras, och nya utbildningsfö reskrifter utar betas byggda på edarenheter från tidigare utb ildning och i elen utsträckning så är mö jligt även täckande en begränsad fö rutseeld u tveckling.
En sådan summering g jordes senast av U tbildningsutredningen
1956/ 57 samt av Arbetsgruppen för sjöofficersutb ildningen 1957 /
58. ~ed utgångspunkt från förs lag framlagda av dessa utredningar
utarbetas för närvarande nya utbild nings föreskri fter i elen takt arbetsläget medger .
Övningsårct.
r Utbildningen anpassas till flottans övningsår, som börjar om kring
"/10. Övningså ret indelas i fy ra övningskvartal ungefärligen sam~anfallancle med kalenderår ets kvartal. U nder vinterhalv året ( 4. och
n: kvartalen ) bedrives utbildningen ombord såsom fartygsvi s utbilcltng (grundläggande stridsutbildning). Fartygen är då huvuclsakli-
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gen fö rlagda till sina hemm aham na r. U tbildningen i fö rban d ~-c 11
fö res unel er 2. kvartalet och ä r fö rlagd till Hårsfjärclsom råc " t l ~ 111 '
m in- och sveputbilclning, som bedrives inom MKV. U nch r d 0111
kvarta l organisera s a rtil leri-, torped-, ubå ts- och minskolor ,111 betta
••
.
o
•
.
Old
Ovnmgsa rets Sista kvartal, 3. kv a r talet, avses huvud sakh g-en , ii r t _·
1
tiska och operativa övningar,
a,,
T i Il denna utbildningsrytm för de r ustade fartygen skall skolu t.
bildningen i land a nsluta.

1

Far lyge ns bemanning

Fartygen hänföras m ed hänsyn till bemanningen m ed v~irn ,likt i g
till bemanningsgrupper.
'a
Bc111anuingsgrupp A omfattar långtidsrustade fartyg a v ~ ådana
far tygsslag som v id normala isförh å ll and en kan vara umk ,- gåna
även uneler l . kvartalet. Årsöversyner för fartyg ti llhöran de denn~
bemanningsgrupp förlägga s i fö rsta hand till 4. kvartal et. (), ni ngar
under gång bedrives under 1.-3. kvartalen. Fartygens v~i r )pliktsbesättnin gar utgöra s av underbefälsuttagna värnplikti ga (~ 11r) ur
juli omgången samt Övriga värnpliktiga (3 :or) ur novemberom, ?mgen.
Bc marmingsgrupp B om fattar långtidsrustad e fartyg av ;;'tdana
fa rtygsslag som är isb eroenclc och därför bör ha årsöversyn er 1a iörlagcla till l . kvartalet. Övningar uneler gång bedrives 2.-4- kvarta len. Till denna bemanningsgrupp hän fö res ~iven somm arr u5•ade
fa rtyg (mtbm, sjömätningsfartyg m fl ) . Vä rnplikt sbes~ittni n !._a ma i
denna bemanningsgrupp utgör es av underbefälsu ttagna (2 :() 1 tilihörancl c novemberomgången samt övriga ( 3 :or) tillh örand e j .. nuariomgången,
Far tygens indelnin g i bemanningsgrupper bygger således p;' värnpliktsdelarna - huvudd elarna - av b es~ittningarna .

. ·tutbildnin g och yrkesutbildning och för Öv riga r ekrytutbildning.
·ekt)
·1cl nmgen
·
f
·
· l som ert·or~l
\ekn'tntbt
o nratta~om l~ nng
en m<:ol!;a el . D en ttc
j{ fÖr yrkesutb ddnmg van erar beroende pa yrkesgren. No rma lt ar
1as tre m ånadec m en för vissa yrkesgrenar erfo rdras läc gTe
t id
det1 _ för ra el.tote legra tt.. ster c tr~
. l a atta
o
o
man
a el er . D essa senare katet ~~r kan dä rför icke vara sjökom mend erade unel er ett l1 elt å r.
g\esutbi lclningcn för vä rnpliktiga med tre månaders utbildningst id
1
\
geras så a tt en del (cirka två m[macler ) hedriv es i land medan
1311
alsten (cirka en månad) beclri ves me el elevern a om bordmön st rade
1
e · oen helt i samband med elen fartygsvi sa utbildningen eller vid
an1111 "
'·änstegrenssko lor ( stancl a rdkurser ) hu vu cl sakl igen i ticlen för lagd
n
..
.
till fartygens ovcrsynspcnoder.
Genom dessa åtgä rde r h ar man åstadkonm1it att huvuddelen av
iartygsbesättnin garna, de värnpliktiga, kommer att tillhöra sina fartrO' und er ett år.

-"

Bcsättnings bytcsdagar.

Dagarna för besättningsbyten i anslutning till dc värnpliktigas
tjänstgöring och utbildnin g har för far tyg tillh örand e bemanningsgrupp A bestämts till omkring 15 / lO då byte av underbefälsuttagna
rärnpliktiga äger rum och till omkring 15/ 12 då byte sker av övriga
Yärnpliktiga.
För fartyg ti llhörande bemanningsgrupp B, vilka ä t- rustad e å ret
om, bytes de värnp liktiga huvudsakligen i mitten av februari . Sommarrustade far tyg f å r sina värnpliktiga besättningar omkring 15/ 4.
Utbildningen fö r andra kategorier ~in värnpliktiga skall i mö jligaste mån anpassas så, att kommend eringsbyten kan göras omkring
15/10 eller 15/ 4.
Flottans s!wlor.

Ett

s!~epp

-

en besättning -

ett år.

l möj ligaste mån st r~ivar man efter att de värnpliktig·, skall
behå ll as ombord uneler ett h elt år. Värnpliktsticlen för en ut derbefä lsuttagen iir -!-±-± dagar och för en icke underbefä lsuttagen :'<J-1: dagar. T jänstgöringen skall f ullgöras i en fö ljd. Om man så ledes
vill ha de värnpliktiga ombord ett år, så å terstår för utbi ldn ing 1
land av underbefälsu ttagna cirka t r e m ånader och för övrig-;1 cirka
en m ~mad . Uneler denna tid skall för underbefälsuttagna m edh innas

Vid Karlsllronaslw loma bedrives
rekrytutbildnin g för stam- och värnpliktig p ersonal
_furirsko lor f n för maskinmän, v issa hantverka re samt ekonomiIllan men fr ån 1960 fö r samtliga yrkesav cl elningar.
Vidare ingår i Karlskronaskolorna
~1arinen s intendentur sko la
:Warinens tekn iska skola
Verkstadsskola
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signa lsko la och
sjukvår dsskola
-J.
Vid B ergaslw lorna bedrive s yrkesu tbildnin g för de fles ta l'
'es...
·J·Jl
\'
lorna
o
oTenssk
tj"änste
vid
rum
r
äge
ingen
q
l
Utbildn
g rena rna .
h
ar
artilleriskolan
eldl ednings- och radarskolan
signals kolan
ubåts- och ubåtsj aktskolan
maskinskolan
skydds tjänstsk olan och
telesko lan.
dessuto m förlag·cla Flottan s vapenof 1··teers.
___ergasko lorn a är
Till B
.
t intill
skola ~V?S) och __Man~1e11s unel eroffic ersskola (MUO S) sam
.
radiotele
och
erkare
196?. turu·sk ola for clacksm atroser, telehan tv
g ra ttster.
hu.
D en hittills bed rivna verksam heten vid Götebo rgssiwt orn a har
s""·
·
ilclnino
sveputb
och
mine
vuclsakltgen omfatt at g rundl äggand
: ~:
befä lsutbild ning och i mindre om fattnin g rekrytu tbilclni ng. \"e7-i,sa·
uneler
ingindragn
lornas
sko
teborgs
Gö
beten komme r i samban d med
budget året 1959-6 0 att Överfö ras till de and ra skolorn a.

1

Utbildn ingsgån g en för värnpli ktiga.

vtkurs
Un d erbefäl suttagn a värnpli läiga (2 :or) genomg å en rekr

i möj·
om ungefä r 5 veckor. Däreft er följ er yrkesu tbildnin gen, som
ran·
veclnbö
efter
ad
anpass
och
liserad
specia
ligaste mån ska ll vara
yrkes\
a
delen
första
en
D
.
ombord
attning
ridsbef
des avse el da st
uneler
utbil dnin gen äge r rum vid tjänste grenssk ola (y k 1 a )
insättas
och
fartya
till
r
därefte
las
förde
a
rn
leve
E
veckor.
r 7
h
ungefä
.
.
yrkesu tbildnin gen (\k l b)
1 sm_a st rid sbefatt nin gar. Den fortsatt a
av
beclnves därefte r antinge n ombord på eget fartyg eller i form
förliiggs
erna
standa rdkurs vid tjänste grenssk ola i land . Stanclarclkurs
n även
till tider som bäst pa ssar respekt ive fartyg varv id häns\
vidare·
u·en.
bilclnin
t
skolorn as belastn ing. Efter yrkesu
h
måste
. tas till
.
ombord
gar
ut btlclas elevern a i ordina ri e stridsb efattnin
ut·
. Värnpl iktiga med lång yrkesu tb ildning (t ex rdto·) ha r sin
h
land.
i
ola
btldnm g helt för lagd ti ll tjänste grenssk
(:"i vec·
Övriga 7JÖrn j>/iktiga (3 :or ) genomg å enela st rekrytk ursen
st rids·
i
o·
in
utbilcln
fortsatt
för
kor ) varette r de ombord komme nderas
"'
befattn ingar.

bild 1~ingsgången till

furir [ö1· sla11Lpersonal.
rsonale n anslute r till en bör j an till konstampe
av
u~tbilclningen
att
. ktstidens längd. Antagn in gstiden för befälse lever har valts så,
Uneler
en.
ua,nstgöringsticl en icke utlöper uneler 2. eller 3. kvartal
efälsut bildnin g~
tja traktsti den - . 15 månad er - genomg ås l. underb
.
~
de unclersom
l]befu l ) som 1 stort sett har samma omfatt nmg
gare ån
grundli
är
(efälsutt agna värnpli ktigas skolu tbildnin g, men
varveckor
21
~enna. Ubefu l börjar m: d en rekrytk urs ?mf~ttande
en
med
s
avsluta
nmgen
en yrkesku rs pa 13 veckor. Utbllcl
pa. föl jer
möjligt
om
a
elevern
tre J.;:varts år lång sjökom mender ing, varvid
sjösammanh ållas yrkesgr ensvis uneler en kursled are. Under denna
fu som
antagas
a
elevern
och
kommen dering utlöper kontrak tstiden
r.
månade
tre
i
sjön
på
rirsaspiranter och är som sådana kvar
Härskolutbildnin gen av furirsa spirant erna pågår 18 månade r.
delas
leverna
E
2).
(Ubefu
ning
under genomg ås 2. unel erbefälsutbild
reali två gruppe r, den ena omfatt ande sådana som tidigar e av lagt
skolcivil
lägre
ha
som
sådana
ande
examen och elen andra omfatt
underby ggnad .
are
Den grupp som har realexa men stannar kvar ombord ytterlig
r)
2
(Ik
land
i
s
törskur
instruk
en
ar
påbörj
den
r
några månade r varefte
aklihuvuds
a
elevern
er
varund
r,
månade
fyra
som pågår under
-2,r
gen teoretis kt och praktis kt utbilda s i befä lstjänst samt genomg
följer
en komple ttering skurs i matem atik Efter instruk törskur sen
efter
yrkeskurs (Yk 2) vid tj~instegrensskola. Utbildn ingen avsluta s
in6·
mender
en kortare tids prakti sk tjänst med ett halvt års sjökom
tjänst.
k
praktis
i
varunele r elevern a prövas i und erbefä lsbefat tningar
ing
Furirsa spirant er, som icke ha realexa men, börjar sin utbildn
n
isninge
Unelerv
.
(Fk)
med en ungefä r ett halvt år lång furirsk urs
nen
läroäm
na
allmän
ande
uneler fu rirskur sen om fattar nästan uteslut
d
och är en etapp på vägen mot realsko lekomp etens. Efter avsluta
ealr
ur
erna
elev
med
ans
furirsku rs genomg ås yrkesk urs 2 tillsamm
2)
examens gruppe n. D~irefter fö lj er en kortare instruk törskur s (Ik
rna
gruppe
båda
för
en
är
en
sjökurs
nde
Uneler sex veckor. D en avsluta
gemensam kurs .
För att samord na utbildn ingen mellan olika antagni ngskon tingenefter
ler kan furir skursen uppdelas i två periode r lagda före och
Yrkesku rs en.
Dtbilclningen till furir har tagit cirka tre år.
gen.
Den ovan angivn a utbildn ingsgån gen gäller för däcksa vdelnin
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I stället för instruktörskurs genomgår persona l tillhörande l11 asj-·
1111
avdelningen och h antverksav delnin gen en verkstadskurs (el e\ er
'
111 1
r ealex amen instruktörskur s och verkstadskurs). E lever ti llhör- ~ 1
ekonomiavdelningen komma tro ligen i stället fö r instruktörsk ur;lndt
genomgå fackutb ildning vid int endentursko lan eller om bord.
att
Underbefä lsuttagna v~i rnplikt iga som söker fa st an sbllni1w ei
värnpliktstidens slu t ans luter till Ubefu 2 och där till elen gr u1,1) ster
..
'
-01]1
svara r mot vederborandes civi la skolkompetens.
·

011derofficer

kan man alltså bli fem ti ll SJ U å r efter första a nJiningen beroend e på t idigare utbildning.
51
~en som välj er att stanna kva1· som !ångtidsanstäflt %nderbefä!
' börjar ungef~ir ett och halvt å r efte r fm-irsutbilcln ingen en 3. unj:rbefälskur~ (~be f u ~ ) ~ sm11 p ågår 11än_n are ett o halvt å r. _Ticlen
·"r att bh hogbatsman tran fo rsta anstallnmg uppg-ar enhgt tlllamp1011"sföreskrifter till befordrin gskungö relsen till sex år.
)JI "

Utbildningsansvar et.

Officer, u nderofficer eller underbefäl ?
Efter avslutad unclerbeLilsutbilclning kan el en nyblivn e fur ir' n v~i!'
på fort satt utbildning till officer eller uneleroffice r ell er k varsta ~:
som långtidsanställt unelerbefä L Valet är inte helt fritt utan beror
pit ve derbörandes resultat från Ubefu 2.
En f uri r som uppnått uppstä ll da kval ifikationskra v och \dl söka
officersutbifdn·ing genomgår först en lämplighetsprövning. nm han
därefter kommeneleras ti ll off icersutbilclning, börjar denna lllecl b"enomgång av Försvarets broverk för av läggand e av studentexamen.
Elev som tidigare a v lagt rea lexam.en genomgår två klasser vi J läroverket ; övriga tre klasser . U nd er sommaren mellan de två sista
klasserna sker v iss kompletterande utbildnin g vid sjökrigsskolan. H
ter avlagel stuelentexamen antages eleve rna från Fö rsvarets broverk
till aspiranter och ansluter efter en kortare ny kompletteringskurs
till 2. underbefä ls kurs. D eras kurskam rater ha då va1 it office rsaspiranter omkring ett år. Efter ett kvartals aspirantutbildning fö l_iei
två å rs kaclettutbilcln ing.
En furir m ed realexamen kan i bästa fa ll bli fä nrik drygt s ju år
efter första anställning . M otsva1·ande tid för furir utan reak"<:atnen
är drygt åtta å r.
Furir som har rea lexamen och skall utbildas till underoffice r på·
börjar denna utbildning ett till ett och halvt år eft er avsluta d Ubeiu
2. U nderofficersutbildningen är för dessa ettårig och omfattar tre
kvartal vid Marinens uneleroff icersskola och en yrkeskurs (yk 3)
under ett kvartaL
D en som inte h ar realexam en skaffar sig före unclerofficnsskolan
denna kompetens genom två års studier vid Försvarets broverk,
eller boenom studier
om han tillhör däcks- eller ekonomiavdelnin<J'en
b
)
vid marinens tekniska sko la, om han tillhör maskinc eller hantverksavdelningen.

111

l(ravet att behåll a värnpliktsdelarna av besättningarna ombord under ett !helt år i följd och principen att låta sjökurserna ~ särskilt
,jökurs 2 ~ för stampersonalen ingå i skolutbildningen ställer ökade
krav på befälet ombo rd. Förskjutningen till fartygen av dela r av
utbildningen som tidigare legat i land , medför ett ökat utbildningsansvar för fart ygscheferna som nu, föruto m för stridsutbilcln ingen,
i betydligt större utsträckning än tidigare ~i.ven har att svara för
skolutbilclni ng .

Framtidstendenser.
Inom ram en för nuvarande utbildningsticler kunna inga nya kursomfång inrymmas. N ya utbildn ingsbehov som anmäla sig måste medföra strykningar i dc gamla kursp lanerna. Seclan enhetssko lan helt
genomförts kommer emellertid fur irskursen att kunna u tt.;~i. Nian
får då bara en kategori elever uneler Ubefu 2. Den clärige~;c,m f rilagcia ticlen kan clå utnytt jas för en förlängd sjötjänstgörinr; eller,
0111 beho v fi nnes, en ökad yrk esutbildning.
Materielen ombord blir all tmer a utomatiserad och inom en i,:ke
alltför av !äg-sen fram tic! kommer serv icen inom flera områden inte
att kunna utföras ombord. D et manuella operatörarbetet kanske ersätts av "tryck-på-knappen"-system. Personalens funktioner ombord kan därigenom komma att radikalt fö rändras. För att lösa de
utbildningsproblem, som därigenom kunna uppstå fordras ett intimt
och förutseende sama rb ete mellan materi elsiclan och utbilclningssidan.
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Vikt, prestanda och driftsäkerhet
Av

l edamoten CURT

BOR G EN s iA

M.

D C (i :an verkar· nästan sli ll ast;k nd e i rymd en. Endast lll !iloriJun.
r et och d e hitta v ibra tion erna skvallrar om a tt vi är p;i , .i:.; !lied
go d fart. Genom fönstret skymta r en a v el c fy ra motor e n~ a , ~ 1111 gav
sina två tusensåttahund ra hästkrafter n ~ir vi startade. 'N u ~t q [ elen
monotont m ed cirka sextonhunclra. Arton kolvar, sjuttiot~- ;i ll nti ler
tv å magnetapparate r , kugg växlar, olj epumpar, en kompr cs:,( Jr son;
snurrar med trettonlusen varv per minut. A ll t inslaget i c" paket
som väger cirka två ton. Det ~ir 0,7 kg/ hk r;iknat på start l; f<.-kten
och 1,2 kg/ hk vid marscheffekt J-lur m ånga bitar är d et, g i s ~ 1 Ji ngsvis
bortåt tusentalet, som virvlar runt och fungerar timma efte• timma
övervakade av en pilot som ibland ka sta r en bli ck på sina in strumem
m en som knappast har sett ett vev lager ell er en tändstiftsn _1 kel p11
n~ira h å lL Och allt forsätter att fungera i l 500 drifttimm a t mellan
översyn erna utan annan til lsyn iir instrumentkont roll, tänd st•i tsbyte
och rengöring av filter.
Armbandsuret visa r 20.37 . Innanför boetten f inns elva s m ~t kugghjul lagrade i rubiner, ett balanshjul som svänger exakt 300 gånger
i minuten reo·lerat av en spiralfjäder , tunn som ett hå r stra. Hela
.
b
'
denn a invecklade och f in a m ekanism fung erar med stor exakth et t ar
efter år utan att äga ren ~ignar en tanke åt antalet ell er fu nk tionen
hos dess finmekan iska delar.
Vi landar på Bromma . På andra sidan li gger h angaren, diir en
motor under loppet av en fö rmiddag kan bytas mot en ny Lll er ny·
r enoverad. Diir lig-ger motorverkstacte n, där motorn tas i siir och Jll·
sp ek teras, diir dess slitn a delar bytas, varpå elen l1 opmontera s. prova 5
och i sinom t id lämn ar verkstael en i samma skick som en n ~ motoL
A llt utan att piloten ell er trafikledaren ell er passageraren ägna r mer
än en flyktig ta nk e ;tt all den maskinteknik, som är förborg ad i dess
mr e.
Q

-"Vi kan inget lova, men vi sik tar på att vara klara fiJr pro'·:
tur om f jorto n dagar, om inget oförutsett inträffar!" D et var [Je
1
skedet som fartygsc hefen fi ck på konferensen. Kring bordet satt _e ~
verkstadsdi rektör, en verkstadsingen jör, en fartygschef, tv å maiiil

Bild l.
TrafikpLanet DC är försett med fyra m.otorer, vardera med en starteffekt av 2 800 hk och 1 600 hk marscheffekt . Vikt ca 2 ton = 0,7 kg / hk.
Gångtid m ellan översyner = l 500 tim .

direktörer en ve rkmästare och en förvaltare i en dryg- timme och
cliskuteracle " fa ll et". I fartygets maskinrum stod uppbörclsmaskini sten, en ingenjör och en förman böjda över en ri tning-. Samti dig t svii ~
vade en fartygschef , och en fl ottiljch ef med tillhöra nd e staber. 1
okunnighet om nästa avg~tngstid. E n besättning om tvåhundrafemtr o
man vi sste inte om och hur övn ingsprogramme t skull e ändras ell e r
hur många kvällar de kunde pl anera hos fami ljen ell er på "Gröna
.
l und".
På maskinrum sdurken låg en svarv a d g jutj ärnspjäs, som en gå ng
Varit en så kallad "startslid" . [)et var den som var "fall et " , och
50
111 stod i cent ru m för a ll as in t ressen . Därför att den råkad e va ra
5
Prucken. Och dädör att det naturligtvi s inte fanns en till likad an.

-J./--1:

Bild 3.

penta MD 96 . Dieselmoto r av seriebyggd standardty p för smärre fartyg
och generatord rift. Effekt 135 hk. vikt l 200 kg = ca 9 kg/ h k. Gångtid
mellan stör re över syner 7 200 t im; t ill ven tilslipning och sotni n g 3 600 t im .
Bild 2.

Nohab MG5. Tyngre dieselmotor , effekt 325 hk vid 325 r / m. V ikt 10,8
ton = ca 33 kg/ hk. Gångt id mellan översyner = 2 000 ti n

Varken på varvet eller hos motorti llverkaren. som lncle d 1 svagt
minne av att ha gjort startsliden för ett par d ecennier sedan.
Den olycksalig a järnbiten satt på en skeppsdies el av stt ka llad
"robust" typ. Hundratio ton bastant gjutjärn. Effekt 3 000 hk . En
vikt av 37 kg/ h k bord c ge garant i för el ri ftsäkerhete n, om del nu
in te var så att järnet satt på fel ställen!
Motorn i fråga ii r tämligen okomplice rad, men kring den ; r draperat ett ormbo av handbocka de kopparrör m e cl ventiler som m{t.;te
stå rätt, el-drivna olje- och vattenpum par och separatore r. l )e tre·
tusen hästarna med tillbehör vårdas av två välutbilda de m ;1~kinis·
ter, tre el :o höghittsmä n och ytte rligare ca 1 G man maskin pl·rsonal
med hytter och miissar, personalpr oblem och socialfråg or. vilket
a llt skall inrymmas inom det flytande samhii ll e som ett större örlogsfartyg utgör.
För att hindra alltför tråkiga malörer, som nu det bär m ed start·
sliden, görs regelbunde t s k "kolvclrag nin gar " ungefär varj e

z ooo:e

drifttinu11e. Då shipas n [tgra ton av mas kin ens äd lare de lar ut på
durken med hjid p av taljor och block, mycke n möda och trätor om
utebli ven permission m m. ] då lig be lysning, i ett trångt maskin r1.1111
och med en pe rsona l som sk iftas tv[t gånge r om året, görs så en r en görin g och en inspektion ( med de primitiva instrumen t som finns
ti llgä ngli ga) varp[L det hela sätts ihop igen. Skul le några tekniska
prob lem e ller frågor uppstå vicl en sådan öve rsyn ombord , så blir
iartyget liggande tills de riitta vise männen har uppspårats . samlats och fa ttat s itt beslut u n eler hård press och tidsnöd . Skrämman de ofta blir beslutet ungefä r detta: "Det går nog ett tr~ g till; v i
har inte tid att reparera de t nu. och förr esten har v i i a lla fa ll inte
de reservdela r som behövs! "
Och så åtski ljs man med mer eller mindre gott samvet e. cien ene
lycldig över att ha tj~in at in en reparat ionskostna d å t stat och skatteatt han skall fått en ::tnnr~n 1· oml)l)nino·en
h
betala re , elen. andre i förho
lltendering n;ir fuskrepara tionen defin it ivt ger upp - m en en ocl:
annan me el en dunkel käns la a v at l elen s k "robusta" maskintek niken i själva verket är en täm ligen spröd ku liss som inte r iktig t
111
0tsvar a 1: ett krigs fartygs krav p å gångbered skap och driftsäkerh et.
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"Järn ar sta rkt, sägs det, mycket j ärn borde alltså va r a änn u sta.
k are! Men - b nk om det in te stäm mer! "
I.
Vad är n u kontentan av detta? S ka vi h a flyg m otorer i ställer
Nej, exemplet var extrem t och val eles blott fö r att ill ust rera de;
paradoxala fa ktum att
driftsäller/Jet vinnes iche genom stor vilzt utan genaiii s or er.

faren/Jet.
Det är rent sjä lvbedrägeri aU lita t il l v ikte n som en genv;i ,
till styr ka . En m otor ko nstruk t ion blir inte hållbarar e för ;•t t de~
yxas t ill grovt och klum pi gt . Kedj an är som bekant inte ~. trk:!rr
~i n s in svagaste länk, och avgörande fö r dri ft säkerheten ~ir dl 1 kon:
stru ktiva omsorgen om de m ä ngeler av länka r som en m oto rkoiJ stt,1k
tion u tgö r. Såelan omsorg måste baseras på systemat iskt bearbetning
av d ri fterfare nh eter från månqa lik a enh eter.
F lygmoto rn i vårt exempel kon stru er ades 1938 och gick ci [I <ikerligen inte mer än ett pa r hundra timmar mell an översynerna. :-;edan
dess har tusentals exemp lar byggts, kö rts och r enover ats. J\l;i tprotokoll har uppgjorts, sam lats och delgiv its tillver karen , bt:grundats
och bur it fr ukt i for m av konstrukt iva fö rbättringar.
Motsvarande d ri fterfare nh eter f r ån elen tu nga moto rns Ö\' crsyner
om bord blir av p ra kt iska skä l tämligen of ruktsamma. M~itv n ! tygen
~ir primitiva, och per onalen kan i praktiken ald ri g bibringa , samma vana vid arbetet som en kunn ig m otormon tör ell er avsyn nrc Lrfarenbe terna kvarstannar nästan un dantagslöst in om mask inpcrsf\·
nalens egen kategori och kan säll an befrukta en konstr ukti v H veci;li ng av detaljerna.
Inom flygtekniken har utbytessystemet bli vit en nö d vändigh et Samma tenelenser kan konslateras inom ett f lerta l and ra teknis ka on råden,
t ex bil- och te letekniken.
Vad marinen bet räffar, har utbytessystemet redan t idi gare fram·
tvingats inom moto r torpedbåtsvapnet Dess konstruktion s- och underh å ll sproblem skull e Överhuvudtaget ej va ra lösbara på ann , t sä!t.
L iknan de pr inciper, ehu r u me cl väsent li gt högr e mas ki nvi kte r ocl~
längre drifttider, har uneler dc senaste åren bör jat tilb mpa::> även
.
.q
inom marinens a llmiin na motorteknik, cb r en omstä ll n in g sk ·tt Iii•
n1incb·e, lätta re, snabbgående moto rer. Det ~i r di rv id ej i iö rsta
hand vinsterna i v ikt och utrymme som va ri t avgöra nde, utan fastmer
möjligheterna att basera unelerhå ll et på ut bytessyslem och grun dser·
vice i verkstad.

till enhetseffekter p~t ca 180 hk har vi tillgång t ill svensklätta dieselmotorer av mycket hög teknisk kvalitet. Des'
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~ o-tid av 7 200 timmar me ll an grundoversyner 1 verkstad. Cylmder,rat1o
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' ar 111 ecl vent I me ..:amsm overses genom u t·lJ) t·essys t e m va q· c 3 600 ·'-tof PO"timma. D r ifttiderna ä r sålunda bngrc än för de ~ilclrc . l[mg-s<I tn·n·anb

l]p~·ade

~ående typerna.

.
.. . ,
Monteringsarbetet med dessa motorty pe t: _omlJOrd har umlerbttacs
in fö r an de av elastiska anslutnm gar tor ror och c1nvaxlar samt
,renor11
1 ··
";tandarelise r ing av motorerna och deras delar. Ett motorbyte !Or
.
.
.
.
..
kunna utföras på ca ett dygn ~m ed_orcle rl!ga_:Y~_tanOI:clnmgar lmnas
l111 ax ca ] ,~ ton ) och mslall altonen t ovngl a1 ratt u,foimac~--- . _
Ett ytterhgare steg tages mecl elen nya mmsvepar-typen M .J 1, v,11 ~
huvudmotorer (ca 800 b k ) avses und erhållas genom utbytessyslem
I vad mån p ri ncipen kan tillämpa s även för högre effekter sammanhänger m ed utvecklingen av kraftöverförin gar av olika slag. Experiment- och konstr ukti onsarbete pågår f n p;ot flera hi'tll med_ koprlingar och väx lar, resp. elektrisk överföring för sammanknpp llllg a1·
ett större anta l motorer med gemensamt kraft.uttag.
Sammanfa ttn ingsvis kan sägas, aU vår str;ivan e fter ökad mate
riell beredskap och clrifts~ikerhet inom motorområdet pi't grund\' :l l av
de praktiska erfarenhete rn a icke baseras på ökade viktmarginaler.
Vägarna till framgång synes i stäl let vara:
c

l ) standardisering
2) U tnyttjande av serietillverkade enheter
3) Unel erh å ll genom utbytessytem.
En utveckling efter dessa linjn medtör ej blott ökacl driftsäkerhet,
utan även läoTe vikt mindre utrymmen och mindre krav på den
...
b
'
"
SJogåencl e m aski n personalcn, hi'tde i ir?tga om antal och kva litet.
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. från högkvarteret, dels genom upptäckten av en dvärgubåt redan
från en minsvepare samt radarekon av en inflygande formation.
358
~l 0ten besköts och sänktes omkring kl 0645, vilket insignalerades till
(]llå varteret. De anfallande flygplanen observerades samtidigt, men trots
" o']{
]10~·äg·na försök från växelposte ns sida att slå larm ansåg den ansvarige
e!l\ceren, att »det inte var något att ora sig för ». Av någon mystisk
of;edning . som tillhör armens allra mest outgrundliga strategiska hemligan
r nade officeren tjänstgöringsskyldighet till kl 0800 en timme
nete ,
.
.. re än alla andra. Han satt helt solo - ingen att få order av JäP:n a tt ge till - och inte ens någon att tala med.
1
n~vanstående rader är några axplock ur den synnerligen innehålls- och
detaljrika beskrivningen över anfallet. Författaren har intervjuat ca
o överlevande personer fr ån båda sidor, militära som civila, och ger
50
Jäsaren en blandning av gripande och tragiska människoöden med
Jwmiska, ofta hurtfriska, detaljskildringar. Om vittnesmålen många år
efter händelserna blivit »färgade » oc.h ibland kanske överdrivna ä~· svårt
att bedöma. Ibland synes författaren, såvitt an:mälaren förstår, dock i
vissa skickliga rekonstruktioner även utnyttjat fantasien t ex de döendes
sista tankar. Vad man kanske mest saknar i boken är den utredning, (som
väl borde ha varit nödvändig), över varför beredskapen så kapitalt mlsslyckades denna ödesdigra söndagsmorgon.
Boken rekommenderas varmt, icke minst för att ge läsaren den utmärkta
skild·r ing av vilket problem det tydligen är för människor att fatta
att kriget verkligen brutit ut. Vakthavande officeren på ett slagskepp
måste förklara sig i högtalaren trots att bomberna skakade fartyget.
»Klart skepp! F lyganfall! Det är ICKE övning ."
P. Bolle.
Jtel

PEARL HARBOR. FöRöDELSENS DAG av Walter Lord.
Forums förlag 1958.

På omslaget till boken Pearl Harbor finner man
utdrag röljande
recensioner:
»En mästerlig konstruktion.
Ett mänskligt dokument, som ger h ela dramat liv igen . B ilden har
djup och klarhet» ( -New York Herald Tribune) eller
»J ag v isste inte ens att de var arga på oss!» utropade en matros
mitt i regnet av japanska bomber och torpeder häpnad , f örv{win•
och vrede var reaktionen på Oahu, såväl som i Washington oc;1 hel:
Förenta Staterna, över japanernas blixtanfall utan krigsförkla r ing 11101
den amerikanska stillahavsflottan i Pearl Harbor (förlaget) .
Författaren låter läsaren följa båda sidor till den stora dagen »Förödelsens dag». På amerikansk sida finner man det normala livet k vällen
och natten före söndag. Fartygen ligger inne för weekend med sträcl1ta
suntält och den enformiga dåliga beredskapen gäspar sömnig t in en
ny dag -- en söndag. F laggan skall hissas kl 0800, med normala h onnörer,
paradmarsch från musikkår m m.
»På det stora slagskeppet Nevada samlades musikkåren till fl a g gparad
efter den större ritualen . Det enda bekymret var att vakthava nd e offi·
cercn på däck inte hade haft vakt vid flaggans hissande någon gång
förut och alltså inte var säker på vilken storlek på flagga m a 1 s!·:ulle
använda. Han skickade i tysthet en man föröver för att fråga p å \.rizona
vad de tänkte ta. Medan alla stod där och väntade, upptäckte ett par
av musikmännen några svarta prickar söderut på himlavalvet».
Någon minut senare - »Mc Millan begrep nu vad som stod ,,a, m~n
fortsatte i alla fall att anföra musiken. Det var vanans makt helt och
hållet - det föll honom inte in att avbryta mitt i nationalsång en» .
Samtidigt sände ledaren för de anfallande japanska flygpl anen cod·
order »Tora» till sin sjöstyrkech ef, vilket betydde »Fullständ ig över·
raskning». Den enda informationen om att anfallsstyrkan var ol'pptäcllt
hade dessförinnan varit, att inga teclcen på oro hade kunnat spåra s i de
amerikanska radioutsändnin garna - »de mjuka cöderhavsme lodierna böl·
jade ut som vanligt ». Den japanska sjöstyrkan hade då varit t ill sjöss
i 11 dygn.
Den am.erikanska örlogsbasen togs i bokstavlig mening på sängen·
Trots att flera indikationer om anfallet förelåg dels genom in forJ11atio·
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:Fartyg iansprålitagna för föt·sök, JHOvture t· m m.

Notiser från nar och fjärran
Sam1nanställda av Marinens Pressdetalj.

]3. obotfartyg, 2 jagar e av »C »-klass, 14 fregatter, 4 ubåtar, 24 minl r

r e 2 mtb .
svePa '

c.

Storbritannien.
Jagare.
De båda första jagarna av »County-klass» h a r nu kölsträ cl. ls.
Det
tredje fartyget av samma !dass kommer att kölsträckas före arPts slut
Jagarna får ett deplacem ent av 5 000 ton.
Marine News ap1 il 1959 _
County-klassens jagare (se ovan) kommer a t t få följande best) ckning:
4 - 11,4 cm kanoner i t vå dubbe ltorn, 2-robotlavetta ge för Seacat, l-ro.
botlavettage för Seaslug, konventionellt !v samt antiubåtstorped< ·. Varje
fartyg skall utrustas med en Westland-Wessexhe li kopter.
Marine Rundschau aplil 1959.
:F r egatt ·;>r.
L incoln, den fjärd e av flygdiriger in gsfregatterna, sjösatt es den 6 april
i. Glasgow .
Marine N ews apt il 1959.
H.hyl och Yarm ou th av Whitby-klass, har sjösatts på örl ogsYarvet i
Portsmo u th och ho s John Brown & Co .
Marine News ap il 1959.
Ubåtar.
Dreadnought kommer att kölsträcl<as sommar.
The Navy n a j 1959.
Sangu in c har överlämnats till Israel och fått namn et Rakov.
Marine News april 1959.
Under budgetåret 1959- 1960 kommer följande fartyg att inga 1 >Royal
Navy » :

Trängfartyg.
fart yg a~ skilda typer.
46
D· :Fartyg 1 r eservflottan och fartyg un<l c1· ombyggnad etc.
hangarfartyg, l slagskepp, 8 kryssare, 30 jagare ( 4 »Daring»-klass.
5
attl e»klass 12 »C»-klass, 1 »O»-klass), 55 fregatter, 2 snabbgående
B
'
13 » ~
·nutläggare, 15 ubåtar, 155 minsvepare, 10 mtb och 47 träng- och
n11

hjälpfartyg.
Marine News april 1959.

USA.
Nedanstående fartyg har utgått ur flottans ru ll or och kommer att
nedskrotas :
Eskorthangarfartyg.
Cape Experan ce, Corregidor, Tripoli, Windham Bay, Guadalcanal,
Manila Bay, P etrof Bay, Sargent Bay, Shamrock Bay, White Plains.
Bogue, Copahee, Nassau, Altamaha, Barnes, Suwannee, Chenango,
santee, Prince W illiam, Anzio, Kasaan Bay, Fanshaw Bay, Saginaw Bay,
Shipley Bay, Steamer Bay.
slagskepp.
Tennessee, Maryland, California, Colorado, West Virginia.
Tunga kryssare.
Chesterville, Louisville, Augusta, New Orleans, Portland , Minneapolis,
Tuscaloosa, San Francisco, Wichita.
Lätta kryssare.
Birmingham , Savannah, Honululu, Cleveland, Colum.bia, Montpelier,
Denver, Santa F e, Houston, Mobile, San Diego, San Juan , Oakland, R eno.
Our Navy april 1959.
Jaga.re.

I<enneth D Bailey, erhöll allvarliga skador, då hon kolliderade med

A.

Fartyg i akth· tjänst.

3 h a ngarfartyg, 6 kryssare, 23 jagare ( 4 »Darin.g»-klass, 9 BattJel'·
klass, 4 » W eapon»-klass, 6 »C»-k lass), 32 fregatter (3 »Salisbury •-)dass.
3 »Leopard »-klass, 6 »Whitby »-klass , 4 »Blackwood»-klass, 3 »Bay»-klass,
6 »Lock»-klass, 1 »Black-Swan »-klass och 6 ombyggda jagare) , 3? ubåtar,
1 snabbgåe nd e minutläggare, 28 minsvepare.

lia·t·
1 1 Vietory
i Gibraltarsund den 4 mars.

Marine News april 1959 .
1 tung kryssare, l fregatt, 15 jagare och ett antal trängfartyg kom~er att b esöka Ch icago och Duluth med anledning av att »Stora Sjöarna»
••U 0..
PPnats för oceanfart yg.
Marin e News april 1959.
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Ubåtar.
Barbel torde vara världen snabbaste diese lelektriskt drivna ,1båt
god för 25 k n op . Atomubå ten Skipjacks fart väntas ligga m ellan 3 ' ~
5
k nop .

Förenade Arabrepubliken.

)11iral A bdel Fattah Ibrahim h ar m edde lat, att flottan nu bestå r av
p.. åJar av sovjetisk »W »-klass, l ubåt av »M »-k lass, 4 jagare, 4 fr eg tltb • 2 korvetter och ytterligare 70- 80 fartyg av skilda slag. ManMarine Rundschau a pril
1959 •~>t e1 '
•
55 tyr k an uppgår till 7 000 man .
; J(I>P
Marine Rundschau april 1959.

--,r.

Po rt ugal.
F regatt·er.
Två brittiska fregatter kommer att inköpas fö-r sammanlagt . 748 .13g
.
N ews
Manne
a pril 1959l..

Tyskl and.
Fregatt-e •··
Raule (f d britt A lbrighton) och Brommy (f d britt Eggesfor d ) har
införlivats med västtyska flottan.
Marine Rundschau a p t il 1959
Emden sjösattes den 21 mars

Hamburg.
Marin e Rundsch au a pril 1959.

Motorto1·pedbåtar.
Kondor, Greif, Fuchs, Bussard och Falke har hissat befälsteckPn . Mar·
ber och Sperber h ar sjösatts vid Lurssen - resp Kröger Werf t.
Marine Rundschau a pril 1959.
Mmsvepa•·e.
Cuxh av en och Schiitze h ar J'lissat befäls t eck en. Widder, F l8nsburg
och Waage har s j ösatts. Capella , Mars , Pollux, Sirius och Spira har
avrustat.
Marine Rundschau a pril 1959.
6 minsvepare har beställts från Constructions Mecaniques N ormandie,
Ch erbourg. De kommer att likna de franska m insveparna av »M•·rcure»·
k lassen, men utrustas m ed Mercedes-Benz-motorer . Farten bli r 15 J(nDP·
Marine Rundschau a p ·ii 1959.

Japan.
Jagare.
Mursame har hissat befä lstecken.
Marine Rundschau a pril 1959·
Ubåtar.
Oyashio sjösattes i april.
Marine Rundschau a pril 1959·

Fi nl and .
ven br ittiska korvetten Oxford och minsveparen Plucky komm er a tt
överJämn as till Finland.
Marine Rundsch a u.

Enpelarpressa r

för skeppsbyggeri o.
mekaniska v e ·kstäder.
S tandardu tf öra :1de
150- 400 ton s 1ryck,
Specialutförande
för högre tr yc·k.
Levererade till hl. ~.
örlogsvarvet,
Karlskrona,
Kustartilleriverkstaden, Färösund
Begär offe1·t.
FJELLMAN S M E K..
VERKSTA DS A B
Mariesta d.
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