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Några synpunkter på sjömilitär logistik 

Inträdesa nförand e KöS av ledamoten LENNART MALMQVIST. 

s jökrigsmateri elen har under och eft er VK II genomgått en myc
ket omfattande teknisk utveckling, som ännu fortfar i oförminskat 
tempo. Övergången från ång- till atomdr ift , från krut och trotyl till 
kiirnl adclningar, från kanoner ti ll robota r ;ir i sto rmaktsf lottan redan 
ett fa ktum . 

Denna omvälvn ing, elen största och snabbaste i histori en , har för
anlet t diskussioner och utta lanelen om sjöstridskrafternas rätta ope
rat iva utnyttjande och uppträdande i ett framtida k rig. R esonemang 
en ha' naturligen koncentrerats till strategi och taktik. U nclerh rill s
tjänsten ha r såsom servicegren kommit mer i skymundan. 

I ett krig med insats av massförstörelsevapen kommer emellerti d 
fö rmågan att försörja de stridande 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 r
iarenheter. Nya vägar måste beträdas. 

Det synes därför vara av in tresse att söka f rammana en bild av 
de förh åll anden, un eler vilka underhå ll et kommer att verl; a i atom
kriget och av de problem, som kunna tänkas möta v id dess genom 
förande. 

Först torde det vara bmpligt att översikt ligt fö rsöka defini era 
och anal y se ra begreppet underh å list j ;in st. 

Militär unclerh å ll stj ~inst i stort iir a lla de åtgärder , som gå ut p;·t 
att för fö rband och andra organisationsenh eter anskaffa och ti llh an
dahålla rätt personal 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 ridsduglighet . 

Underh ållstjänst 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, sammanfattande begrepp men sku ll e ofta behöva 
det. I denna framställnim.,. användes därför det för svenskade /oyi-stik. ~ 
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Den militära logistiken, som understödjes a_v elen c_ivil a och son
1 

ti ll samman s m ed denna bild a r nation ens logtst tk, kan mdelas 

a) p lanläggning 
b) anskaffning och 

c) distribution. 

Log istt 'en uppe e as oc 'sa ., ·1 1 1 1 o 1· pe 1·sona llogistik och mate ri ellog istik. 

Enelast elen senare behand las h~ir . 

Planläggning. 

En amerikansk militärskribent har sagt: "Stra~~g i och takti k be

stämmer schemat för de milit~ira operationernas utiorande. L og stike11 

bestämmer medlen härför" . . . .. _ . 

Planläo·,,.nin o·en av sjöstridskrafternas l og t st il~ ar en st~bs tunktton 

och cl ess
00

prin~ära uppgift ~ir att m ed hänsynstagan?e _till fl ottans 

kr igsuppg-i fter, uppstä_llcla strategiska och _t~l~ttska ?n.nCiper: . ::!rust

ningen hos tänkbara hen der, proclukttonosm_oJ hg heter, ttll~~:1g h~ a t~ e

del m 111 ange de operativa k ra ven p a tartyg och OVllb nMtett el. 

innefattande bes lut om typ , prestanda och kvantttet. 

T ill planläggningen hänföres också att best~m1:1a resursernas loka: 

li serin o- underhållssäkerhetens storlek, pnontenngar, utrustnmgetb 

n~irma~~ sammansättning och omfattning samt övrig~ g:·undel_c_ment, 

som erfordras för logistikens båda övriga led, bl a nkthnJ er tor det 

system, som skall följas v id distributionens genomförande. 

Anslwffning. 

Anskaffningen, som huvudsakligen är en teknisk;el~~~ o:1~i sk fun~: 

tian innebär att förbereda och verkstalla alla de atgat der , som b 

höv~s för att skapa de planlagda resurserna och omfattar fo rskmng, 

försök, projektering, konstruktion, till verkning, modernisering . oll1· 

byggnacl, stanclarclisering, inköp m m . 

Distribution. 

Distributione11 slutligen är de åtg~ircler, so~1~ ~!rekt syfta. t i~ l ;:~: 
tillhandahå ll a ratta fornode nh eter och t] anster 1 r att omfattn m, ]·

tid varhelst de erfordras. Distributionen, till sina huvuddrag _en te;
1 

n isk-ekonomisk funktion , om fatta r f ö l j akt! igen förråds hå ll m ng ot 
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... 11ed förbund en administration, r epa ratione r, vård, transporkr 

dal~ Bit får också hänföras tillvaratagande och undanförsel. 
01 Di~tributionen motsvarar sålunda el en svenska krigsmakten s lx-

--1sade be!!repp ( taktisk ) underhållstjänst ("tactica l log isti c sup-ara! ~ 

" rt") · 
poDe tre angivna logist ikområdena g ripa in i varandra. D e förekom -

" all a på olika organisat ionsplan : centralt, regionalt och lokalr. 
Jll" l . l l o -.. l . l 
Samt liga fun 't10ner 'unna o c 'sa to r e 'om ma m om en oc 1 samma 

01-o·anisationsenhet. 

I det fö lj ande belysas några av de verkningar elen tekniska ut

veck lingen har fått och kan tänkas få på elen sjömilitära logist iken. 

Stormal~tsflottan. 

De stridsfartyg, som stormaktsflottorna nu bygga el ler snart kom

ma att bygga, äro atomdrivna och bestyckade m ed k;i rnlacldade ro 

botar och antiubåtsammunition eller i fråga om bangarfartyg utru s

tade med flygplan, som kunna medföra atom- och vätebomber. 

Som exempel p å ett sådant modernt fartyg kan tas elen amerikans

ka ubåten Triton, sjösatt i augusti 1958. Triton är f n världens största 

ubåt med ett deplacem ent a v 8 000 ton i uläge och 6 000 ton i ytläge. 

Det intressanta med fartyget i detta sammanhang är framdrivnings 

maskineri et, som bestå r av två uranreaktorer och ger fartyget en 

gångsträcka av 112 000 distansminuter. Atomubåtens "fader", kon

teramiral Rickove r, h ar uttalat, att reaktorfy llningens livs längel är 

så stor "att den kanske räcker för ett h elt krig". J~ e2ktorerna sägas 

också vara konstruerade så, att de enskilda bränsleelementen kun

na bytas och kanske ersä t tas från ett underhå lisfartyg, så att ubå ten 

inte behöver återv~inda till varv för detta ändamål. Förbättringar 

göras ständigt. P å sin första " uranbunkring" gick N autilus 62 000 

distansminuter. D en andra beräknas m edge en ökning av elistansen 

tned omkring 80 %. Ytterligare förbättringar väntas vid kommande 
"b unkringar". 

Införandet av atomdrift har sålunda inneburit en lättnad i driv

lllede]sförsörjningen Bunkringsfrekvensen för stridsfa r tygen blir låg. 

Dtrustningen med kärnvapen gör att behovet av konventionell am

lltunition minskar avsevärt och kanske h elt bortfa ller. Då en insats 

~ed ett enda a- vapen kan beräknas ge större verkan ;in insats med 
011

Ventionell a vapen från en h el sjöstyrka, 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 msats . färre 
insatser. Aven ifråga om ammunition skulle man sålunda kunna r~ik. 
na med bgre kompleW.:ringsfrekvens. 

Ammunition och drivmedel har såsom direkt operationsvi khg 111a. 
teriel med stor förbrukningshastighet tidigare varit de avgörande lo
<>istikfaktorerna för fartygens uthållighet. Viirclet av elen ökade ut-
~ o • 

hållighet. som vunnits ifråga om dessa nyckelvaror, maste t ill vara. 

tas. 
Man frågar sig därför, om andra grupper av förbrukning~m;tte

riel kunna ge upphov till f laskha lsar. Fartygens - särskilt dc mind
res och medelstoras - förmåga att medföra prov iant komnwr c~iir
vid i förgrunden För ett fartyg av typ Triton, som kan uppc: h~illa 
sig i uläge omkring 30 dygn och - om pågående försök at t u tvin 
na syre ur havsvatten lyckas - så hinge besättning och mater iel 
hi'tller ut, är proviantfrågan av avgörande betydelse. Problemet är 
här att möj liggöra ett bättre utnyttjande av tillgängliga utrymmen 
Och lösningen är: hållbar proviant i koncentrerad form, t ex torka
d e, pressade, förbehandlade och frusna vamr. Uneler N autilus norel
polsexpedition 19fi8 gjordes försök med elylika livsmedel. Besparing
en i stuvningsutrymme va r för vissa varuslag 50 %, alltså en avse
viircl ökning av fartygets förplägnadssäkerhet Koncentrerade livs
medel ha tidigare givit ganska smaklösa 1·ätter. Med de mo dl rn aste 
varorna och ett riktigt tillagningssätt kan emellertid numera ?t stacl
kommas 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 ranclc 

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 l s behov inom operationsom rådet. . 
1lehovet av f ramskjutna baser och underhållsfartyg sku ll e hiin· 

genom minskas, vi lket ger besparingar både på personal- och llla tc· 

rielsiclan. 
Om stormaktsf lottan mot s ig har en fiende, som iiven el en dispo· 
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rar k~irnvapen , ;ir cl et tydligt , att koncentrationer av logistikre
ne ·ser i form av stora framskjutna baser och framförliggande ror
~j~a un clerhållsförband, vilka äro ytterst sårbara vid flyg- och robot
a~fall , icke längre komma att iiga aktualitet. Det direkta logistikun 
derstödet måste hygga på ti ll bakadragna baser. Assistansfartyg, 
främst bogserbåtar, komma förmodligen att bli de enda underhålls
fartyg, 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 för

nödenh eter . 
Skull e stridsElget medge eller avståndet till operationsområdd 

framtv inga framskjutna baser, måste dessa kunna uppdelas på många 
små enheter. 

Det av stormaktsflottorna uneler VK lf praktiserade rörliga un 
derhållet u tgåend e fl·;m inom ell e r nära operationsområdet helägna 
baser, sku lle i princip komma att ersättas med viixling-ar av str ids
iartyg mell an operationsområdet och tillbakadragna baser. 

Svensiw flottan . 

Svenska flottans log istikprobl em äro naturligtvis icke desamma 
som storm aktsflottans , ehuru de iiro besläktade . 

Vi iiga iinn u varken atomdrivna fartyg eller atomvapen utan m;h
te uneler överskådlig tid räkna med elen relativt täta underhå lls
frekv ens, som följer m ed konvention ell utrustning. Övergå ngen till 
lättare fartyg med myck et begränsade förråclsutryntLWn ställl-r 
särskilda k rav på tiit och snabb försörjning. Den tekniska ut
vecklingen har m edfört ökad mängd av komplicerad materiel , vi lket 
gör logistiken svårare att bemästra. 

Slutligen måste 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 dir ekta mate riellog istiska unelerstödet till sjöstyrkorna förmcd 
!'~5 genom operationsbaser med därti ll anslutna f'cirråd. andra under
lalJsanstalter och transportmedel. För dessa baser gäller samma som 
sagts om stormaktsflottans framskjutna baser. An~amling av förri\d 
nl tn och transportmedel blir omöjlig. N u kan invändas ;1tt basernas 
UncJerhå ll sanstalter till stor del äro skydda de och spridela och ha 
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en icke obetyd lig motståndskraft mot a-vapen. Detta är i och [(j. 

sig riktigt . M en spridningen och skyddet måste utökas ti ll den h ögst~ 
grad de militärgeografiska förhållandena samt personal- och 111 i!te riel
tillgångarna medge . 

Även om specialförråd inte helt kunna avvaras, särskilt när det 
oi\ ll er operationsviktig· materiel som ammu nition och drivmedel , ho"

1 
•• 

~ . d 

hasförråden såsom ett led i spridningen i möj lig mån om fatta all 
slags materiel, som kan tänkas bli aktuell för stridsfartyg, obe

roende av mate ri elens förvaltni ngsgrenstillhörighet, alltså fun ktionell 
förråclshållning. Man kan annars riskera, att utslagn ing av för valt
ningsgrensförråd 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 far
tygen skola kunna till föras unelerhåll var de än befinna sig inom 
ett vidsträckt baseringsområcle. Vid behov skola specialförråd av ope
rationsviktig materiel kunna upprättas snabbt . 

Transportfartygen böra liksom fö rråelen såvitt möjligt ta olika 
s lags materiel, lastas " vertikalt" . Idealet är att stridsfartyget endast 
behöv er ta emot ett transportfartyg. 

Landtransporterna för baseringsområclenas tillförsel bli ytterst så r
bara. Underhåll ssäkerheten i baseringsområclet bör därför vara hög. 
Trans porterna måste i största mö j liga utsträck-ning si~ e på sjön, elen 
oförstörbara transportvägen. 

Helikoptrar måste få disponeras för underhå ll stjänsten. 
De krav, som sålunda ställas på den taktiska unclerhållst jänstP-n , 

komma att återverka på organisationen, personalen och dess utbild
ning, 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 å lJ s- och transpot-t J. iirhanrl, 
bemannade med personal, som i fred utbildas och övas för äncl am:'tlet. 
Krigsförbandsvisa Övningar äro nödvändiga. Förbanelen kunna när
mast 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 ti ll fartyget - konsumenten. 
l:~t "supply syste~n" ionnebär i s to~·t, att förvaltningsgren_arn_as t_ekni
E . ]<oi1Centrera s1g pa att anskafta maten elen, medan chstnbutwnen 
ke~örtros en funktionell organisation. Den st6ivan efter standa rdise
(1 !1 g av materi elen, som i dag kännetecknar fö rvaltningen, uncle rlät
r t1~ ett sådant förfarande, som dessutom medför ekonomiska och acl 
tainistrativa fördelar. Eftersom flottan replierar på territoriel la myn
~~gheter ifråg~. om g~mensamma ~örnödenl~~te1~, skulle d_et vara för
delaktigt, om aven namncia mynd igheters ±orracl, mklus1ve de cent-

la också vore funktionella. U nderhållstj änsten för arme- och f l yr~
ra ' 
stridskrafter i ett "ytkrig" borde r imligen unelerlättas genom en dy-
lik uppläggning av ers~ittn i ngsmateriel. - E n svårighet vid över
()'ången till funktionell distribution av här angiven typ ligger i obe
~ägenheten att f rigöra sig från fö rvaltningsgrenstänkandet 

För att ernå precision i underh åll stj änsten och för att kunna be
driva elen aktivt, krävs en noggrann planbggning och avvägning 
av förbandens materi ella utrustning och ersättning med hänsyn till 
väntad förbrukning och skador. Särskilt betydelsefullt är detta med 
tanke på att krigsreparationerna 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 studeras och 
anskaffas. Som exempel kan nämnas elen bottenförankrade gummi
cistern 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 nedsänk
bara behållare kan tillämpas även fö r andra varuslag, t ex proviant. 

I USA har utvecklats metoder för helikopterns effekti va utnytt
jande vid stridskrafternas fö rsörjning, t ex v id lastning och loss
ning av fartyg, anordningar för "yttre" last m m. För -snabba er
sattningar är helikopte rn i många fall bästa transportmedlet iiven 
nar det gäller relativ t tunga laster. Genom Lort omloppstid har elen 
stor kapacitet. H elikopterns värde för transport a v sårade dokumen 
terad es under Koreakriget. 
. Av de gjorda axplocken torde framgå, att logistiken i 
lorclr· · 11 .. J 1 F" 1 l l o ar spec1e uppmar --:sam 1et. "or 1erec e se rna mast e 

a tom kriget 
börja med 



-1-12 

planläy(jJI'i ny, innefattand e studi er av vapenverkan. behov m 111 , 

a t t ett reali stiskt och tillräckligt underlag erhå lles för anskaf f ,; i
1
s" 

och distribution. Snåla r man med r esurserna fö r denna uppgi f1. k ~ ,q 
föl jelen bli en snedv ri den logistik, vi lket i sin tu r betyder ineiiek t i~ 
operativ verksamhet. 

Operationsanalys mom mannen 

l. Definition. 

Av ledamoten GUNNAR GRANDlN. 

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

Svårigheterna att i en ell er ett pa r korta satser tiickancle eldini era 

begreppet operationsana lys har ofta berörts. U tan att ge mig i kast 

J]led den a ll mängilt iga definitionen , så mås te jag dock för söka klar

aöra vad som i detta fö redrag kommer 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 tionsanalysen utföres av arbetsgrupper, liimp

ligen sammansatta av m ili tärer och civ ila vetenskapsmän , de senare 
i det fö lj ande benämnda operationsanalytiker. Operationsanalyti kern 

behärskar olika slags vetenskaplig metod ik för att reda ut samman

hanget 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 ra ett fö rlopp åt ett 

visst håll. D essa f~i t·di gh e ter tillämpar han seelan på probl em, som 

har med militärt handlande att göra. De problem med vilka opera

tionsanalytikerna sysslar fa ll er huvudsakligen unel er rub ri kerna stra

tegi och taktile Visserligen användes o fta operationsanalys i samband 

med materielanskaffn ingsf rågor. men då alltid för at t stuele ra de 
sammanhang i vilka ett vapen ell er vapensystem a1w~int s ell er hö r 

användas. Problem, på v ilka operat ionsanalys ti llämpas, är inte nya . 

Det nya ä r att man med hj ä lp av vetenskaplig metodik kan presen

Ida ett bä ttre uriderl ag fö r beslut och bedöm anden, vi lket bö r med
föra att dessa blir r iktigare. 

I operat ionsanalysen ~ir matema tik och statistik en mycket viktig 

tngrecliens. P rofessor Ganelius fråga om rnatematisk utbil dning utg()r 

~tt hinder för ope rat ionsana lys bör kunna besvaras nekand e. Den 

aldsta militära operationsanalys, som jag hört ta las om måste het rak

tas som renodlat matematisk. Den utfördes av t r ~i. l en Kari l nä r han 

~~~~~acl es _räl~na D ra-Ka ipas _84 stenyxor och dii rn~ ed best_ämm a sin 
les maktighet och st n clsvarcle . Den av Ut·a-Ka tpa upptunna me

loden att mäta milibrt stridsvärde ha r med smä rre modifikationer 
Stått . o • 

S1g artusenclen tgenom . 
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2. Organisation. 

Den operationsanalytiska verksamh eten i marinen har samm-1 'Il -
hållits av marinstabens planeringsavdelning och varit lagd p;{ kon. 
s u ltbasis. OA -gruppen i Marinstaben har stått under vetens h p lik 
ledning av professor Grenander och omfattat ett varierande a 11 1 ~ 1 
statistiker, som förstä rkts med en ingenjör, teknisk fysiker. !)ess

utom har utanför elen egentliga OA-gruppen uppdrag lagts ut på 
enskilda operationsanalytiker. 

På senaste ticlen har FOA kommit alltm er in i bilden. En organi
sation för hela försvarets OA -verksamhet har nämligen fastställts 
FOA kommer att rekrytera fast anställd OA-personal, fördela den 
till försvarsgrensstaberna och försvarsstaben samt hos sig lwhålla 
en central grupp fö r grundforskn ing, koordinering och för FO!\. in
terna probl em. Detta innebär inte att konsultsystemet upph ör . IvTan 
har icke råd att avsäga sig kontakter med de civila operationsanaly
tiker, som finns vid universitetet och högskolor och som i mång1 fall 
utgör toppen av kunnandet inom området. Den nya organi sati onen 
med en stamgrupp innebär emell ertid bättre kontinuitet och större 
möjligbeter till koordinering av verksamheten inom försvaret . 

3. Operationsanalys contra den praktiska erfm·enh eten. 

I debatten om operationsanalysens värde i militära sammanhang 
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 kon
kurrent 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 serveras ingångs
värelen varjämte det sammanhang i vilket matematiken skall komma 
in måste klargöras . Inte hell er bör operationsanalysen stå i motsats
förhållande till praktiken. 

Uneler de snart tio å1·, som operationsanalytisk verksamhet i mo
dern bemärkelse varit igång i marinens regi har en hel del erfaren
heter om denna principfråga samlats . De första att betona nödvän
digheten av att hålla intim kontakt med praktiken är de ope1·at ions· 
analytiker, som samarbeta t mecl marinen. 

Operationsanalys bör användas, clär tillräckliga praktiska erfaren· 
heter saknas ell er för att hjälpa till att tyda erfarenbeterna p ;1 räte 

·· tt. Den bör således gå hand i hand med de praktiska erfarenheter
~: och hjälpa till att överbrygga luckor i dessa . Operationsanalytiska 
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 får 

~1te bli huvu dsakligen rent teoretisk problemlösning. 
De anförda synpunkterna har dikterat elen grund inställning man 

haft till operationsanalys inom marinen. Den . har bl a haft ti ll följd 
att man eftersträvat att få med de engagerad e operations~W<l l ytikerna 

ut på övningar och försök. Tyvärr har inte forskarfrekvensen på för 
banden varit så hög som man skull e önska. 

Vnder elen som nämnts snart tioåriga verksamheten inom marin
stabens OA-grupp har egentligen aldrig något problem helt lösts. 
Detta verka1· vid första påseendet att vara ett skäligen klent resultat. 
Förklaringen är elen att det förekommer inga definitiva lösningar 
på operationsanalytiska problem - åtminstone inte på de militära. 
Arbetet får karaktären av mer eller mindre kontinuerlig beh andling 
av problemkomplex, där man successivt når ökad klarhet. Om inte 
annat så sörj er elen tekniska utvecklingen för att resultaten inte står 
sig allt för länge. 

När man startar ett arbete är en första åtgärd - seelan man kom
mit underfund med vad det hela går ut på - att inventera tillgäng
ligt grundmaterial. Vad man då finner, beror myck et på hur hnge 
och med vilken energi man bearbetat det område till vilket det ak
tuella problemet hör. S tartar man alldeles från början, upptäcker 
man i allmänhet att man inte visste så mycket som man trodde om 
frågan. Tillhör problemet 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 sam
manhang må framhållas, att det har visa t sig· änclamålsen li at att f ' b' 
orskarna i viss mån specialiserar sig på vissa områden. De kaH nt-

nyttjas effektivare om de kontinuerligt håller kontakt med en viss 
Ve rksan1l t · - t l · 1· · ·· b · 1e s gr en, ve va c som t1c 1gare g] orts ar ekan ta med terml-
nologie h l· ·· 1 ·1· ·· ' av .. _n oc .;:anner c en m1_1tara pers~nal, som kan ha upplysningar 

. V at de att ge . Att kasta torskare fr an problemgrupp t1ll prohlem
glup ·· .. P a1 knappast att rekommendera. Det fo rdras av forskarna så 
Pass 1 1_ l-· . . 
O

. myc<et ,uns,ap mom de aktuella facken , att en enskdcl och 
lal·el .. . l ' 111ass1gt anetande OA -grupp ganska l ~itt tappar kontakten med 
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verkligheten . E n annan fråga som Jag återkommer till senare. 
är 

hur facken skall delas upp. 

4. Grundvärden för operationsanalys. 

Operationsapalysens möjligheter att skapa klarh et i en f råga st ' . 
och faller med de grunclvärden , som. man har tillgång till. l vard

1
. 

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 typer av grundvärden som man behöver vid mil ibr ope
rationsanalys iir r~ickvidcler hos vapen och spaningsorgan , trä ff-;a11110_ 

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 IJe-
riikningar. 

h) Studera protokoll från Övningar. 
c) S tuclera krigserfarenh eter. 
el ) Anställa särski lda försök. 
Någon generell rekommendation a v vilka metoder man hi i r an

v~inda för att få fram grundvärdena kan icke göras. Rist iir om man 
kan jämföra uppgifter från flera håll. 

De teknis/w data, sådana de framgår av t ex en materielkata log 
iir alltid en utgångspunkt för en analys . Har man enelast sådan a och 
inga uppgifter om hur det hela tar sig ut uneler fältmässiga tö rhål
landen , så måste man emellertid vara mycket skeptisk mot <le re
sultat. man kommer t i 11. En kanon ger t ex på skjutfältet i Ho for:; 
en viss träffsannolikhet Satt ombord på ett rörligt unelerlag s[t korn
mer 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 bemanning. 
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 reduktionsfaktorerna mellan skjutfältet och de olika 
fältmiissiga förhållanden är. Därför kan man med relativt hög grad 
av säkerhet förutse hur en ny kanonkonst ruktion kan komma ;Ltl 

bete sig under fii ltm.ässiga förhållanden. 
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:N"~ir det gälle1· ett vapen av helt ny typ blir problemet svårare. Det 

l
. nske inte ens är fråga om att utgå från tekniska data utan från 
' 3 d l . förrn.oda e te -:1~1sk~. ~at~ .. N u:kom_mer man in.yå ett verl~ligt cliic;n-
11a, 5om bl a ame11kana1 na <tgna1 sto r uppmarksamhet at och som 
~a rit 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 antalet per tidsenhet beviljade patent , antal facktidskrifter, 
antal utrustningsalternativ för bombflygplan och liknande. Om man 
nu vill använda operationsanalys för planering för framticlen s~1 
]11åste man välj a bland en miingcl mer eller mindre os~i.kra tekniska 
data för ingångsvärdena. Det är kanske inte alltför svårt att se 
vartåt utvecklingen 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 klammeri med svå righ eten att bedöma tidsfaktorn för elen 
tekniska utvecklingen. 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 inse, 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 lik
nar en mättningsgräns . Operationsanalysen kommer i första omgång
eJ1 111 när det gäller att göra en mycket rå värdering för att under
soka om det med förmodad prestations förmåga lönar sig att satsa på 
utveckling mot vapnet ifråga. Vartefte1· utveckline·en seelan o·år 
. ~ b 

tramåt får förnyade analyser m ed allt säkrare grundvärden göras. 
Den avgörande analysen för att bedöma plats i och kvantiteten av 
v~pnet i krigsorganisationen skall inte göras förrän prototypernas 
fa ltmässiga egenskaper iir någorlunda påtagliga. Man behöver inte 
~~ra ~å .värst 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 
lor 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 no: 
den säkraste grunden för operationsanalys i fredst id att stå på . ~ 

I kriaserfarenheterna kommer " fr iktioner i krig", ti ll stor clel in. 
nefatta1~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 ligger 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 mås
te observera, t ex elen mellanliggande tekmska utveckltngen, far vatt
nens storlek och de allmänna sty rkeförhå llandena. 

Studerar man t ex den offensiva 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 ingspre
cisi onen för flygplan ökat, minorna är trots matenelens utvu·khng 
svårare att svepa och funktionssäkerheten är något bättre. Det skul
le således behövas ett mindre antal minor för att sänka ett fa rtyg. 
Att det sannolikt 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 a de 
data från övningar eller också kan man anställa försök. 

Ett omfattande försök var det s k Fylgia-försöket, då el en ut ran
o·eracle pansarkryssaren Fylgia i Karlskrona gjorde en sista. t jiinst 
~om målfartyg för att utröna verkan av olika projektiltyper. H.esul
taten från detta försök har seelan använts för att bedöma shpps
byggnaclstekniska frågor , utformning av projektiler samt utgj ort un
derlag för bedömning av träffverkan. . 

En annan typ av försök, som man just börjat med , ~ir att un cl e !~ 
söka 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 f" "l l b' med man vi ll bekräfta detta med prakt1s <a orso <, som <Om m eras 
utprovn ing av robot och bedömning av dennas fältmässiga egen-
skaper . 

r. JVfate·matislw modeller. 
[). 
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De flesta operationsanalytiska problem innefattar studiet a v något 
tridsförlopp. Man vill beräkningsmässigt behärska detta, så att man 
~enoi11 variation av ingångsvärdena kan stuel era effekten på sln tre
" u Hatet. I a v sikt att söka åstadkomma mera generellt användbara 
sippställningar för analyser av stridsförlopp utfördes främst uncle,· 
~,,ed verkan av professor Ulf Grenander och licenciaten J an-Robert 
Eklind ett omfattande grunclforskningsarbete. Dessa forskare ägnade 
sig åt att dels söka åstadkomma en matematisk modell av ett stricls
iörlopp, 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 begrep

pet "reducerad träffsannolikhet" , vilket närmast kan anses vara san
nolikheten för avgörande träff. Begreppet tar således hänsyn till både 
sannolikh eten att träffa målet och den skada, som en träff kan be
räknas göra. De tankegångar, som lett fram till elen reducerade träff
sannolikheten grundar sig på, att ett mål innehåller vitala och icke 
vitala ytor samt att när en viss del av de vitala ytorna träffas, så för
svinner denna del av målets striclsv~ircle. Över nedgångsfunktionen 
för stridsvärdet kan uttrycket för elen reducerade träffsannolikheten 
härledas. Mycket grovt uttryckt kan sägas, att om ett mål i medeltal 
tål10 träffar så erhålles 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 sanno
likheten 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 effektivitet beroende på utbildnings
ståndpunkt, typ a v eldledning, väderleksförhållanden, målets mot
ståndskraft etc kan illu streras genom att variera eldhastighet och 
reducerad träffsannolikhet. Man har således åstadkommit 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 Lanchesterekvatio
nerna, dels en av Grenancler-Eklincl utarbetad s k Markov-modell. 

:•Lanchesterekvationerna grundar sig som bekant på det antagandet 
aH två : sidor heskjuter varandra med jiimn eld fö rdelning. E lclh astig-
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het, trä fisannolikhet och trä if verkan bestämmer avgång·en peJ lJci s. 

enh et från båda sidor. S tridsförloppet kan åskådliggöras "eJ 

ett par sammanhörande differenti a lekva ti oner Lösning en på cl ~~ s 
1
u

111 

Lanch esters kvadra ti ska lag. d ar 

Den första in vändning, som restes mot Lanches termodellen 

att slum pen va r bortkopplad. Den s k Markavmodellen ansåo-s ta sr·Var 

hän syn till denna. ] ngångsvärdena för denna ä r desamm"'a sr-J ~1 °;.
1
_-e 

L ancheste rmoclell en. Skillnaclen ä r den a tt i Markavmodell en d !or 
.d f .. 1 . e as 

stn s or oppet upp 1 ett stort anta l små tidsintervall. För var je int . 

vall beräknas sedan san!1olikh ets~örclelningarn a . Gör man upp ett ko~~-: 
dmatsystem, dar man later de bada axla rna representera anta le t enhc. 

ter på resp sidor. kan man åskådliggöra hur de båda sidorna m inskar· 

antal. Som de båda forskarna elegant uttryckte det, så kan en str id he~ 
traktas som "en sannolikh etsmassa som flyt er från högre t ill liigre 

koordmater " . Markovmode llen beräknar tyngdpunkten s fö rfh ·ttnin , 

och cbrmecl det sann olika fö rloppet. E kvationer och övriga . v i l lk ~1: 
för a tt med denna modell beräkna fö rloppet av en strid har sti llts 

upp , men ganska få beräkningar ha r gjorts. Räkn earbetet bl ir näm

ligen mycket omfattande. Ar det mer än en enh et på vardera siclan 

fordras elektronisk matematikmaskin. Det ha r stått på progn mmet 

sedan länge att göra upp ett tabellverk, som grundar sig på J\ Ltrkov

moclell en. D etta borde göras så generell t användbart som möj ligt. In

gångsvärden behövde egentligen enelast vara antal enh eter sam-t pro

dukten av eldhastighet och reducerad trä ff sannolikh et för resp. sidor 

Om det seelan ä r fa rtyg, stridsvagnar ell er flygplan, som är en heterna 

spela r mindre roll för an vändbarheten a v tabellverket. Anpassn ingen 

t ill ett vi sst fa ll får sedan göras genom att ber iilma den redm erark 

tr;i fis annolikh eten fö r enheterna på bägge sidor. 

V issa beräkninga r a v Ma d-:ovförlopp har gjorts fö r hand. En typ 

av beräkningar utfördes för a tt jämföra Markov- och Lanchester

modellerna. Qessa gav vid handen , att man i många fa ll kan approxi

mera åtminston e börj an av en strid med L anchestermoclell en. L ingrc 

fram kan det skilja kraftigt och då a lltid så att den starkares över· 

b gsenhet öv e r v ~i rd eras a v Lanchester. 

l\11 a rkovmodellen -- lämpligt tabellerad - i kombina tion med be

greppet reduce rad trä ff sannolikh et bedömes ha rr jort en hel del Jllili 

bra operationsanalyti ska problem möjliga att beh:ndla. Kontakter J1l ed 

FOA och armen har bekräfta t, a tt ett allmänt intresse fö religger. An· 

lednmgen t!ll att mari nstabens fors kargrupp inte g jort någon t,tlle ile· 

-+21 

. . är helt enkelt bri st på arbetskraft. Rätt fo ru m fö r att i dag utfö1·a 

ong ·· 1· FO 
detta arbete a r antag 1gen A :s centra la OA-grupp . 

(i Qperati011S011Gf)'S S0111 grund för den nya nwrin}'fan cn. 

När man tal a r om operat ionsana lys inom mari nen kan man knap-

ast undgå a tt he rö ra den marinplan , som CM lagt fram för några 

~agar sedan. Man UJ: ~Lrar kanske . i v ilken uts träckning operati onsana

lfs legat som grund to r denna . Nagon totalavvag mng med operattons

;nalytiska metoder har icke g jor ts. Detta är i konsekv ens med vad som 

inledningsvi s sades om milihir operat ionsana lys. Det går inte att i dag 

stä ila upp några samm anfat tande form ler fö r ma rinen - lika li tet som 

för någon annan del av försvaret. Man kan förv isso komma längr·c 

iin hittills, kanske mycket längre . U nelerlaget breddas, hj ~ilpm ed l e n 

t ex matematikmask inerna förbättras och forskarresurserna för iinda

målet ökas. 
Den nya marinplanen ä r så ledes icke en byggnad cliir så viil bygg

stenar som murbruk är av genomgåend e operationsanalytisk ha lt. Rätt 

många stenar har dock nagelfarits med hj ä lp av operati onsanalyti ska 

metoder. 
Den grundbggan de p rinci pri tningen til l plan en iir icke f rämst ett 

resu ltat av operationsana lys utan slu tsatser dragna ur vissa funcla

mentala fa kta. E konomisk ram, tekniska möj ligheter och bef intlig 

organisation sä tter snabbt ett staket kr ing arbetsfiiltet . . 

Den tekni ska ut veckl ingen anses gynna undervattensvapen - uhrt

tar och min or - samt robotaL Det f inns inget span ingsmedel som i 

vatten har tillnä rmelsev is den effekt, som radar i luft. Dc biista 

räckvidderna i vat ten har aku stiska lyssnar- och mätapparater, hycl ro

:onecDessa når in te s;irskil t långt , och effekten varierar på ett nyck

lullt satt med olika fö rh å llanden i va ttn et. Vattnets dö lj. ande förm .owa 
j" 

c h 

en Jucler et t gott skydel mot a ll a slags vapen, även de a tomlad daclc. 

Samtidigt förbättras ubåta rn as egenskaper . De nu varand e ameri kanska 

atom u b·lta - · t ·· ' ·· · ·1 l ·· · 
c c 111 a v1sar va r man a r pa vag. O -:ac ro rhg hct . oberoende 

l
av luftens syre och genom atomd ri ft en höo· "Tacl av basoberoend e 
\Ot ~ b 

11lller att karakterisera ubåtsutveckli ngen. 

. M:tnorna utnytt jar äv en vattnets dö lj ande förm åga och o!Je roend c 

~ Olll t .. l" .. 
nya a ~onwapen ar mec 1 spelet utgor en utlagd mina en ri sk. Med 

incr avstcmdsavfyrnmgsorgan. el v s magnett ska, akust1ska och tryck 

håUJkatore r har man kunnat öka denna ri sk någ ra g;'lllg<.: r fiir bil w-

en kostnad. 
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Robotarna bedömes under per ioden Ht successivt förbättrad, e" 
l D .. 1 o 11 · l 1 J o t>tn. s .:a pe r. . et ar nu c ags att p a a var mtroc ucera c en angsk J utan 

kustrobotet: och komma und e r~Lmd _med dess b ltmässiga :genskap~~l 
Den krattsamlmg . som man for narvarande avser gora pa underv · 

l l o .. l ·1 l l 1 at. tensvapen oc1 ro1ot maste - sa rs .: 1 t mot Ja.:gruncen av en mincJ. 
ram - gå ut över något annat. Övervattensstridskrafterna hd!' clä

1

-~ 
för fått maka åt sig såtillv ida, att inga stön e sådana nybyggs u n e] ~. 
mar inplanens verkningstid. Detta be ror inte på att utv ecklingen tv var

1
. 

sig vapen, skrov eller maskiner för sådana fartyg står stilla . S kä J e 1~ 
~ir att kostnaderna per enh et ha r blivit så höga samt att vi med kns. 
sarna, Ölands- . Hallands- och Östergötlandsjagarna än nu niode1:na 
kan anse oss kunna avvak ta de n ~irmas te å rens tekn iska ut veckli ng: 

Nä r dc grundläggande synpunkterna av ekonomisk . tekn isk och 
o rgani sato ri sk art var breliga kombinerades de med vissa st rategiska 
öv e rv~iganden, varför olika a ltern at iv s t~illd es upp och effek ts tudier 
gjordes . N u kommer operat ionsanal ysen på a ll var in i bil dln . Den 
har anv ~ints för att unelersöka vad man kan pår~ikna för ef it: kt a1· 

olik a vapensystems och st rid sen heters utformning. lnl edni ngsvis 
n~imncles , att militär ope rati onsanal ys oftast har kara ktären a\ konti
nuerligt arbete på problemkompl ex. Så har även nu varit fall ei. Op~
ra tionsanalytiska effekt studie r av olika vapensystem i s jöfi.Jrs varet 
påbörjades på allvar för sex å r sedan, då man gjorde ett antal övcr
slagsbe räkningar, vilka r esulterad e i en överblick öv er vad man borde 
sätta in ytterliga re utredningar. Sedan dess ha inom olika fa cl.:- t ex 

u håtskrigföring, m inkrigföring. ubå ts j akt , lu ftförsvar, attackiö rband 
med övervattensstriclskrafter , kustart illeri, kustrobot - kont i1 uerligt 
och i takt med t illg;mgen på arbetskraft de oli ka probl emen J.ehand
lats. 

D et är klart, att i ans lu tn ing ti ll att planer skall läggas fra m, så 
intensif ieras den ope rationsana lytiska ve rksamheten. l princip kan 
dock sägas, att möjligheterna a t t på kort tid åstadk omma nå~ o t hel
hetsbetonat operationsana lytiskt resultat är mycket små. Uppb ggning
en av den operat ionsana lytiska verksamheten måste vara långsiktig. Ge· 
nom växel verkan mellan teo retiska beräkningar , prakti ska c·· iaren· 
heter, prov och försök kommer man successivt fram ti ll en uppfatt
ning om vad olika vapensystem och handlingsprin ciper är värda. Un· 
cl er clet operationsanalyt iska arbetet fa ll er som en biproduk t u t 1nångil 
kl oka synpunkte r på milibra problem, vilka synpunkter ich direld 
kan rubriceras som operati onsanalys. V idgar man begrep]Jet militar 
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rationsanalys till att bli en benämning på iansp råktagandet av ve
opeskapsmiin fö r s tudi er av försvarsmedlens användning så innefattar 
te!1

1 
även denna sida av verksamheten och har samtidigt fö r enk lat 

Illai . o 

dei initwns fragan. 
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astersjöpolitik 

Av k apten B. O' KO NoR. 

Östersjöområdet har seelan andra vär ldskrigets slut var it i blick. 
punkten för stormakternas intresse och samtidigt skådeplat s tii r ett 
in tensivt politi skt spel. "Här kan som exempel nämnas 

de skandinav iska försvarsförhandlingarna 
F inlanels in- och utrikespoliti ska k ri ser 
d ragkampen om Danmarks och Norges medlemskap i N A T () 
frågan om upplåtande av danska och norska baser för N A T n-tör-

han d samt sist men inte m inst 
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 århundraden pågående kamp mell an direkt 
eller indirekt berörda europeiska makter, främ st därvid st ran däg:J.re 
- eller presumt iva sådana - vid Östersjön . Födattaren har diirför 
va lt att behandla Östersjöf rågan mot dess hi stori ska bakgrund för 
att undersöka, om det hi sto ri ska skeend et kan reda ut orsakssamman
hangen och möj ligen ock s~t ge några anv isn ingar på Östersjöfr~tgo rnas 
fra mtid. 

Öslcrsjöo111rådct i ycoqrafis!t 1m/ture/l bclyswing. 

Redan uneler mede lticlen utgjorde kustområdena runt Östersjon som 
helh et betraktade ett handelspo li tiskt mycket gynn samt område. Genon1 
de ta lrika stora f loder. som utm ynna i Östersjön hörde till kustom
rådena synn erligen omfattande uppland . som b~ist kunde nyttiggöras 
sjövägen. Den in dustrie ll a expansionen och utvecklingen av kommunt· 
kationsmed len de senaste hundra åren ha r ej ändrat detta förhttl lancle 
i sina grundd rag. En sta rk maktstä llning i östersjöområdet in nebiir 
nu - liksom förr - möj ligbet att i hög grad påverka handel. ckono!ll' 
och a llmänna levnadsförhålland en i Nordeuropa. 

T detta område grundlades elen säregna ekonomi sk-po li tiska orgatll' 
sationen, som ka llades Hansan. Genom frånva ron av stark are ~ tats · 
bi ldningar kring Östersjön kunde Hansan 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 utvecki i11 ,, " · 

<'>el) 
i riktning mot starkare statsbi ldningar. 

O ppos·ition 1110t Hansan . 

Hansans starka grepp om östersjöhandeln och stora ekon<n niska 
vinster av denna viickte opposition och avund. Valdemar A Un dans 

"' 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. Danmarl;, 
geografiskt sett dom inerande 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 v stå bo rgarna Skanör, F a lst erho. 
Malmö och H el singborg på femton år t ill Hansan. Sambandet 111 ellan 
en stark maktposition i Östersjön och vid östersjöutloppen framgick 
också av fredsvi llkoren. 

Strävanclena att för hi ndra en ökning av Hansans makt ledde ;tr 
1397 ti ll Ka lmarun ionen. Reaktionen hån Hansan uteblev ink och i 
det krig, som utb röt, sökte ·Hansan betvinga Unionen med bl a han
delsavspärrn ing. Av intr esse f rån denna konf lik t är de relativt f ram
gångsrika engelska och holländska försöken att bryta spärren fö r åt
minstone Norges del. 

Kalmarunionen blev ej långvarig, cbrti ll var cle inre motsä tt ning· 
ama för starka. Omkring å1· 1500 föreles därför kampen mellan de 
tre huvudintressenterna -Hansan, Danmark och Sverige - i vari e· 
rande maktkombinationer enligt principen två slå elen tredj e. Först 
uneler Gustav Vasas tidigare regeringstid ;"tteruppstodmaktkomll inatio· 
nen från Kalmarunionens tid och liansans makt kunde defm itiv t 
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 fakt 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 Sveriges de l skedde en maktutv idgning österut, närmast s0111 

fö ljd av ryska strävanelen att slå sig fram till Östersjön och at t skapa 
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1aktpostttOn vid dess östra kuster . Uneler Erik XIV ingrep 
en 

1~jcre därvid till de baltiska ländernas (eg Tyska Orden ) hjälp , ett 
S1~~~i;ancl e, som innebar,_ att det svenska väldet söder om Finska Viken 
11 

b de grund laggas. FolJ elen blev dock mtressekonfltkt och kng: med 
J·t111 . "l o 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 ' o 1 ·· · F . l ·\1·1 finna, att ryssarna anyo Jegynt t rang-a t ram mot "ms 'a 1 'ens 
att t och tagit Narva. Kriget, som fö lj de , fördes från svensk sida clel
J; uS som en blockad av Na rva. Uncle;· denna blockad kapades några 
vt~ttisk a handelsfartyg, v ilket hade ti ll fö lj el att en brittisk eskarler 
b~n des på obse rvat ion i Finska V iken. Härigenom hävelade England 
~~r för sta gången Östers jöns karaktär av fr itt hav, då ti ll förfång tor 
le svenska int ressena. Kon f likten 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 svaghetsperiod om
kring sekelski ftet utsattes det svenska 1·iket för ett gemensamt angrepp 
av Danmark, 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 hav. Först uneler 
Karl IX :s kraft f u Il a reger ing å terhämtade sig Sverige, och med 
frederna i Knäred och Stolbova nådeles tu ll frihet i Öresund samt ute
stängeles Ryssland effektivt från Östers jön genom fö rvärvet av Keks
holms län och l ngerman land. Gru nden för det svenska sto rmaktsväl
det var därmed definitivt lagd. 

Sveriges stonnalästid. 

Sverige var nu elen dominerande av Östersjömakterna. Då Danmark 
behärskade Öresund och Bälten kunde 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 svensk synpunkt vissa riskmo
ment, då det tyska ke jsarriket utsträcktes mot Östersjökusten. Gustav 
: ~Adolf s ingripande .i Tysk land får därför ses :om en nat:tr lig åtg~ird 
or att bevara och starka elen svenska maktpos1t10nen. I treelen 1648 

Utv idgades clet svenska flodmynnings herraväldet på tysk mark ti ll 
0cle r, 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 



D et svenska väld et på dess höjdpunkt, 1658, efter Roskildefreden. , 
!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 handelsvägarna nästan 100-procentig. 
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.. Jdet sin "kritiska storlek"; makten i Östersjön var absolut , uch 
va 

11111
ark förbands att biträda vid utestängandet av f rämmande flottor 

P_~ 11 Östersjön. Det fortsatta kriget 1658- 60 torde från svensk sida 
p a avsett att helt krossa Danmark och därm ed säkra absolut makt 
113e

11 
över Östersj öns förbindelser med Västerh avet. Genom ing ripande 

a~ England, Frankrike och Hol land tvingades dock S verige att sluta 
3 ' .d bl " fl f , .. l ·red, varvt a ottparagra en stro , s . 
t Sverige accepterade i Köpenhamnsfreden Östersjöns karakt;;_r av 
fritt hav , öppet även för icke-östersjömakter. 

,\[aktbalansen ändms. 

Uneler de första å ren av 1700-talct försökte Danmark, .Polen och 
Ryssland i förbund reducera det svenska väldet och ändra maktba 
lansen. Efter en tids strider blev koordinationen a v angreppen effekt i v 
och då började de svenska positionerna att falla en efter en. 170± 
trängde ryssarna fram t ill Finska Vikens inre del och anlade där 
Kronstaclt, fortsatte seelan längs de finländska och baltiska östersjö
kusterna för att 1714 behärska ku stst räckan U leåborg- Riga och bör
jade samtidigt härja elen svenska fastlanclskusten. Ett par år senare 
föll de sista tyska provinserna . 

Genom den oförsiktiga politi k Karl Xli förde i T yskland kom han 
i konflikt med England och H ollancl. Detta ledde i sin tur till att Dan
mark, England, Holland och R yssland förbe redde en gemensam ~n 
vasion i Syclsverige. Genom en ömsesidig dansk-rysk misstro ( Ö,;ter 
sjöutloppen ?) kom företaget ej till utförande. U ngefär samtidigt lyc
kades Karl XU: nå överenskommelse 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 åll a makthalansen 
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 Sverige 
om hegemonin i Östersjöområdet slutade med att Hyssland bl ev elen 
starkaste makten och att Danmark och Sverige 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 
talJet - eiter Peter elen sto res död skedde en av dessa s~ireana väx -r ~ 
i ngar i rysk utrikespolitik mellan stark aktivitet och. åtminstone re-
attv, 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(] . 
s ig fram till i det nya läget l ~impliga maktkombinationer . Sverige sli:ite 
efter påtryckningar , förbund med R yss land mot Danmarie D anmarJ: 
i s in tur stöddes av E nglan d, som f ruktade att b li utestiingt f r i\ 1~ 
Östersjön ( j fr N A T O ) . Det svensk-ryska förb undet sprack em elle rtid 
snart till fö ljd av förn yade ryska påtryckningar och inbl andni ng i lkn 
svenska inrikespolitik en. Vid f lera ti ll b 11 en måste engelska resp i rans
k<J. f lottor uppträd a i Östers jön för att balanse ra det ryska t rycket 
mot D anmark . P olen och S verige . 

Efter det rev isionskr ig. Sver ige med ekonomi skt stöd av F rar kr ik t 
förde mot Ryssland 17-J.l- -1:3 hamnade Sverige närmast i ett \as;liJ_ 

statsförh å ll ande tilllZyss land. 1745 slöts en form ell vänskaps-b ist i'lll ds
pakt mell an Ryss land och S verige ( j fr F inland 19-1-8) . Gen (lm en 
sk icklig ut rikespolit ik, ledd av Tessin , lyckades Sverige dock mtd 
franskt och preussisk t stöd snart draga sig u r g reppet. 

Und er 1700-ta lets sena re del försköts det politiska intresset a11t mer 
mot Öste rs jöns östra och södra kuster. Det europeiska 7-årskrigct 
res u ltera cl e i att Preussen erkändes som stormakt och därm ed ocks;'1 
blev en maktfaktor i Östersjöpolitiken. Genom Polens tre del ningar, 
delvis genomförda i skuggan av f ranska revolutionen elim inerades en 
av bri ckorn a i spelet om Östersjön. S ituationen syntes liksom på 
l:JOO-talet va ra p[t g lid mot en tvekamp m e11 an tv å stormakter. 

N a /'o/con hi!JCII. 

Frankrik es stark a expansion åstadkom ett ti 11 b11igt bilägg;ctndc- a1 
tv isterna mellan östersjömakterna och resu lte rade i ett neutra li tet s för· 
hun d mell an Danmark, P reussen, Ryssland och S ver ige för skyeld 
av sjöfarten. Lugnet bestod i stort sett fram t ill 1807. clå R yssland i 
T il sit freden fö rband sig a tt tv inga in Sverige i kontin enta l systcm r-~ :. 
Sverige hotades nu av F rankrike v ia Danmark i söder och av R yssland 
t öster. Trots att engelska fl ottor balanserade in vas ionshotet i söder 
1·äckte ej S veriges m ili tära styt·ka till att avvä rja det ryska angrep· 
pet mot el en fin ländska riksdelen. E f ter J 808- 09 :1 r s krig beh i1 rskacle 
Ryss land den östra östersjöku sten ända ned ti ll Ost-Preussen s norra 
grans. 

Efter \1\f ienkongressen och fram till 1800-talets mitt rådde i stort 
sett en lugn period i området. Ryss land, som va r el en stö rsta str~,nd · 

-l-3 l 

Ryssland 1829. 
Napoleonkrigens resultat var bl. a. en starkare rysk maktposition i 

östersjöområdet. 
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ag-aren, saknade s jömakt och förde en passiv poli tik; S verige, , 011 . 

fredss lutet fått N orge, had e fått blickarna riktade västeru t och v
11 

dessutom militärt svagt. ar 
Så kom K ri mkriget, då Ryss land sökte upprätta en maktpositj 

vid M edelhavet. Då den ryska utrikespolitiken traditionell t hedriv
011 

i ett sam- och väx elspel i norr och söder bedömdes riskerna sto ra /ts 
ryska framstötar även i Östersjöområdet Starka engelska och f ra ns~r 
flottor uppträdde därför i Östers jön och åstadkom en konstlad lllak t~ 
balans i området. S verige hade 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 all tmer mot en maktbalans mellan Preussen och Rysslan d. Sverigr: 
bl ev, seelan elen svenska flottan kring sekelskiftet återuppbyggt ~. tung. 
an på vågen i området. 

Första världskriget result erade i en radikal förändr ing av maktför-

hållandena 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 blev fria stater, 
T ysklands militära n1akt reducerades. 
Sveriges mili tä ra läge förbätt rades · genom kriget radikalt. För 

Rysslanels 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 lika kännbart. T freden låg således frön 
t ill. nya konflikter och fortsatt maktkamp i Östersjön. Så snart Hyss· 
land och Tyskland åte rhämtat sig ef ter det första världskriget hö rjade 
därför förberedelserna för nästa fa s i maktkampen: 

Tyskland gör anspråk på polska områden, 
Ryssland infiltrerar Baltikum , s~irski l t Estland, 
Storbritannien och Sov jet förhandlar om förbund mot T ysk land. 
Sovjet och Tyskland ingår en pakt , och delar upp Östersjöområclel 

i intressesfärer. 
Fördraget me llan Sov jet och Tysk land torde ha byggt på att dt 

skandinaviska sta terna sto cl utanför varj e blockbildning och att F rank 
rike existerade som militär maktfaktor. Inledningsskedet av a nclr~ 
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.. ·Jdskriget kastade dock ånyo helt om läget. E f ter Polens delning och 
1
'
3

\ senare följand e erövringen av dc balti ska linde rna hade 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 mål som Ryssland och S verige v;i l e fterstr~ivat men 
Jdrig nå tt. a 

Historien upprepar sig. 

Genom att Sovjet utg ick ur andra värld sk riget som en av segrarna 
och med bibehå llen milit;ir styrka saknades förutsättningar för ska
pandet av balanserade fö rh å ll anden vid Östersjön. 

Sov jet åte rtog prakti skt sett alla de områden , som hchärska lks fi) !·c 
kriget, och utsträckte sin makt över ha lva Tyskland. 11 ornh olm ucku
peracles, men frigavs efte r påtryckn ingar. 1948 tvingades Finland i1 : 
i en biståndspakt (j fr Sverige 17-1-5), depo rtat ioner g jordes av balter 
(jir Peter den store ) . Makt fö rdelningen vid Öste rs jön blev därm ed 
ojämna re än elen någons in tidiga re varit. Rysslanels hi storiska strii
v~nden mot en både stark och s~ikcr maktposition i. Östersjöom rådet 
hade nått nära slutmålet. 

De pol iti ska konsekvenserna av det nya läget d rogs av a ll a direkt 
eller indi rekt berörda makter . D e skandinav iska länderna, utom Fin
land, in ledde fö rsvarsfö rhancllingar. På västmaktshåll g jordes och 
görs fortfarande genom NAT O sto ra ansträngningar att bygga upp 
en barriär mot rys kt framtr~ingancl e vi dare mot och genom Östersjö
utloppen, en naturlig åtgärd även mot bakgrunden av elen ryska flott
byggnadspoli tiken efter VK 2. Från rysk sida har dessa strävanden 
givetvis bron1sats i stö rsta möjliga utsträckning. Exempel på sådana 
motåtgärder, som på ett naturligt sätt infogats i trad itione ll rysk 
Östers jöpoli tik, är: 

fö rdröjning av Tyskl ands enande, 
framgångsrika protester mot upprättande av NATO-baser i Dan

mark och Norge, 

Upprustning och bolsj ev isering i Östtyskland och Polen, 
försök att fördröj a Västtysklanels upprustning, 

l försök att med ekonom iska medel knyta F inland hårdare ti ll Öst
Jiocket 

försÖk att skapa " kärnvapenf ria zoner" , 
Propaganda mot dc svenska försva rsanslagen och sis tm en in te m inst 



436 

försöken att få Öste rsj ön erkänt som ett fr edens hav, en el as t 1-
1
, 

l j , 

giingligt för strandägarna. 
Denna sistnämnda strävan mot "Östersjön ett fredens ha v" har. 

a ll a ticler varit målet ofö1· elen starl~aste ma~-:ten vi~ östersj ö~. Mec; 
nuvarande Iage 1 omraclet kan en saclan stravan mmclre an nago115i1 
vara i cl e svagare strandägarnas militära , ekonomiska eller ku ltu rell ~ 
intresse. 

Den fo rtsatta utvecklingen av Finlands- och Tysklandsfrågorna kan 
ur det hi sto ri ska perspektivet sett allvarligt komma att rubba en av 
de viktigaste grundvalarna för svensk neutralitetspolitik, nämligen 
en rimlig maktbalans i Östersjöområdet 
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Fartygs-navigering enligt tröghetsmetoden 

Av ledamoten G. BOLLING. 

l]nder senare år har en helt ny metod for navigering av fartyg, 
·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 

11 ~- utvecklats, har t o m elen åsikten fram fört s att elen kan sägas 
innebära ett lika stort framsteg som en gång i ticlen införandet p~t 
fa rtyg 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 vid atomubåten N auti lus uppmärksam
made långfärd från Stilla Havet, över den g-eografiska nordpokn 
till farva ttnet mellan Spetsbergen och Grönland i Atlanten. llb~tten 

befann sig under färden ca 4 dygn i u-läge uneler polarisb~iltet i 
Norra Ishavet utan några möjligheter till bestickkontroller på seel
vanligt sätt och manövrerade ändå hela tiden i farvatten , som aldrig
tillförne hade befarits av fartyg och där dessutom i polens direkta 
närhet fartygskompasserna var obrukbara. Den TN -anläggning, 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 American Aviation Corporation) och bar typbe
teckningen "N 6 A". Den visade sig- fungera utmärkt och färden 
har redan närmare 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. 

Principer. D e fysikaliska lagarna för tröghetsnavigering form u le
rades redan av Galilei och Newton. Man utnyttjar vid sådan navige
ring fartygets accelerationer i förhå llande till stjärnhimmeln (rym
den), 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 lkäncla navigeringsmetoden "död räkning" , som ge-
10111 den tekni ska utveck lingen har fått en helt ny instrumentteknisk 

33 
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lösning. M an har sålunda sedan bnge haft klart för sig att ma11 " 

nom att uppmäta ett fartygs accelerationer i olika riktningar t t ecl:J~: 
succes iva integreringar skull e kunna bestämma dess förflyttn ing fr~'· 

ett känt utgångsläge. Till skill nad från äldre navigeringsmetode;·, s~:;1 

alla bygger på in formati oner från loggen om farten genom vattnc 
1 

samt uppskattning av strömmens och vindens inverkan, bli r ·tt na~ 
vigeringssystem enligt de nya principerna helt sjä lvfö rsörj ande , Ocl 
eft ersom cl et inte är beroende av radiovågor okänsligt fö r stiirn ino·a

1 

,')<l 

från okiincla faktorer på jorden ell er från atmosbren. (Störnin oa· 
- b' l 

kan lik vä l sättas in från t ex månen ) E.tt praktiskt förverkligande 
av de använda ideerna i en T N-anläggning är dock förenad· med 

mycket stora svårigheteL De behöv liga accelerometrarna kan t ex 

inte skilj a jordens tyngdkraftacceleration från rörelseaccelerat ioner 
eller påvisa störande element av att jord en inte ä r fullt sfär isk och 

har rotationsrörelser . Accelerometrarn a orienteras relativt lodl in jen. 
v ilken uneler jordens rotations- och transla tionsrörelse samt fa··tygets 

förflyttning ständigt ändrar Eige i rymden. De olika systc• n fö :

tröghetsnavigering, som för närvarande konstruerats skilj er si" pr in
cipiellt från varandra just genom sättet att bestämma lodlin jens mo

mentana läge. 
Som ett baselement vid tröghetsmetoden har man en stab il scrad. 

horisontell plattform, vi lken uppbär accelerometrar, som mäter far

tygets accelerationer i latitud-, longitud- och eventuellt även i loclled. 

J fr Fig l , som visar två a v dem! T i 1l anläggningen hörande t·i ikne

verk ell er kalkylat01· Eimnar uppg ift om den uppnådda l on ~-,it uden 

genom att den funna el istansen i ost-väst led kombineras med se ,dnten 
för latituelen ( lamhcl a i Fig 1). N är fartyget rö r sig över uen el

lipsoicli skt fo rmade jorden, kan man uppställa matematiska ut tryck 

för accelerometrarnas komposanter i t ex karclinalriktninga ma . I 
dessa ingår 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 någon fi .'- punkt 

på st järnhimmeln , bl a tillfogas vissa korrektion er fö r Corioltskraf

ten och ccntripetalaccelerationer. 

P latt form en måste hållas noga hori sontell i rymelen uneler fa ·tygets 

förflyttning över jordytan, varför el en skall vridas med vissa vrid

hastighete r längs sina karclinalaxlar. Den placeras därför i k:u·dan

ringar så a tt man kan få ut tre miitriktningar. Givetvi s upp;,t;"tr en 

-l-3D 

No rd 

Jntegrator 

Räkneverk 

Ost 

Fig. l. 

»Principskiss a\' acceleromet erplattform m m ». 

delmätfel 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 krit iska elementen i en TN-anläggn ing är n~imnda instru

~ent vilka måste vara precisionsinstrument av mycket noggrannt ut
torancle. Önskar man t ex begriinsa distans fel et ti ll enelast 1/ 10 n m 

efter en t immes färd, uppges det att gyrodriften endast får uppgå <.il ! 
hogst 0,03 grade r/ timme och accelerometerfelct till högst 0.001 

rn/sek2
. M en ~i ven om stdunda stora svårigheter fö religger för en 

hllfrecl t"ll 1 l · l 1.. · .. l .. . ss a anc e te -:nts.;: osnmg. ar t ock t roghetsmetodens fö rde b :· 
lratnför hit tills använda navigeringsmetoder betydande och i de län

der som syss lar clärmccl, f riimst USA, gör man dc största anstr~ing 
~tngar för att lösa uppkomna problem. Att man lyckats gott cbrmed 

tsar at b o t 1 l · l · .. l l · · l omu a ·arnas Je.;:antg]ona tarce1· uncer polansen 1 ~orra 
8havet. 

op~.etär av flera ~1.1l eclningar förde laktigt att vid s~stem med långa 
at tonsttder ba Ltrclacceleromet rarna on enteracle 1 honnsonta lpla-
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net, d v s ha dem placerade på en horisonteract plattform. _Om 111a11 
inför smiirre korrektioner för jordavplattnmgen, tyngdkratts<tno111a. 
lier etc på mätvärdena, kan dessa relativt en kelt omvandlas till onska. 
cle latitud- och longituclänclringar. Horisonteringen av plattformen 
vrids här dels omkring sin ost- v~islaxe l , dels omkring en med jordens 
axel para 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 vr ic\. 
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, 
vi lka v rider den inre plattformen r elativt rymdriktning re fe rensen 
och producerar därmed hastigheter , som med stor noggrannh et sva
rar mot accelerom etra rnas signal er. Denna återvridning inn ebii1· emel
lertid 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) nnclse

vi llkor, uppträder mer eller mindre dämpade svängningar. V:iljc r man 
syslemparametrarna så, att den horisonterande återvridningen sker 
i enliahet med vad m an kan förutse därom på basis av accelerome· 

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 bruka·· kalla 

o l 
detta "Schulera vsbimning" efter elen tyske forskaren Schuler. 1) L1 <· 

1 ) Schuler använde just sin anordning för att i en gyrokom pas~ bli fri 

störningar i meridianen. Schuleravstämningen får i princip samma egen· 
.. · t' d 84 4 ·n Siffran skaper som en fysisk pendel med en svangmngs 1 av , m1 · . 

motsvarar tiden för den odämpade gyrokompassens svängningstid. Vld 
·vt 

rörelser över jordytan av en sådan pendel gör den intet utslag relatl 
. t d .d . . av )Od· 

jorden, ty dess rörelse kommer att motsvara JUS en vn mng t 

linj en, som uppkommer av rörelsen . Pendeln håller sig exald riktad )110 

jordens medelpunkt. 

44J 

vid gyrokompassen blir också TN-plattfon11en genom Schuler-
50,11~ämningen okänslig för horisontalaccelerationer på visst sätt. För 

~~-p \att_forme_n gäl~er dock detta liks~m vid g:yrokompasser ej encl:1·ol 
celerattOner t menehanen utan ocksa 1 ost-vast led. 

ac Den fundam entala skillnaden mellan traditionell navigering och 

-öohetsn av igering kan man siiga hest?tr däri, att man vid cle älclre 
[l b l .. - f (f ) l . 

etoderna )estammer tarter som art genom vailnet a , c v s 1 
j]l t>" 
iörhållancl e till det omgivande ~altn~t. vars rörel :et illstå~d man en -
dast osäker t kan uppskatta . De vtd troghetsnav1germg anvancla grund
värdena iir däremot direkt uppmiitbara och i pr incip oberoende av 

111er 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
värden måste vara mycket noggranna, och det blir därutöver n:irmasL 
tiden mera än den genomlöpta elistansen som orsakar positions ] ~ ]. 

Såclana fel växer vanligen snabbare än vad elen ovan nämnda S-1:
minutersperioden orsakar och kan approximativt sägas bli propolio
ne lla mot kvadratroten av tiden. 

Uneler navigeringen hest~immer man s~ilumb fartygets accelera
tioner under förf lyttningen från ett bint utgångs läge (det utsegladl: 
stället ) . Accelerationerna mäts därvid Lings två mot varandra vinkel 
räta ax lar och möj ligen också längs elen tredje . lodaxeln. Genom 
styrgyroskop 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-anläggningen be
står därför huvud sakligen av accelerometrar och gyroskop samt er

fo rderlig kraftförsörjning. Räkneinstrum ent ingår också. och det inte 
minst viktiga pmhlemet :ir just att kraftförsörjningen är pålitlig, ty 
utan den kan 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 na
vigeringen med ni'tgon a v de ~lld re. trad i t iont.:lla metoderna. Under 

~au tilu s l)O iarb r el o·J· ord e man en Jiot Lll)l)"'i f t a v f a rtp•ets nav i o e-
. ~ ~ h ... b h 

nngso ffi cer en s is ta lerrester orthest~imning dt.:n l aug. ulanför Point 

Frankli n på Alaska, vilken senare kompletterarks mecl en astronomisk 

observation av mi'lllen. Efter ch-kn ingcn uneler 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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Bild. 
"SINS-anläggning 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 ekolod hade man goda uppgifter om hottendjupet D t n s k 
" isinclikatorn" var en upp- och neclv;ind sonaranläggning, vilken mät
te 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 riikneinstrument. Om gyronas p la t fon P 

skulle göra en avvikning uneler påverkan av någon yttre kra l . kan 
denna avkännas 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 jordaxeln träffar ~t iiirn
himmeln, el v s Norra viirldspolen, kan elen tjäna som en ku!llpass· 
skiva på vilken nordriktningen erhå llas och därm ed rätil isandf 
styrd kurs bestzimnws. Cenom integrering av uppmätt acccl ·ration 
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l avseende på ticlen erhåller man i första hand farten Över grund 
111ec ) och genom en andra integrering el en tillryggalagda d istansen. 
(f..o . - o • • ~': 11 e cl har man up])2·ttt om dc bada g-rundelementen v1d all nav t-paP · " . ' 

:
11

(1' nämligen k u r s och clt stans . 
{re t1 o' 

" 
J;oordinatsysl cm i vid tröylictsnaviycriny anviinda SJO- eller ('loll-

11i11gskort. 

1. Latitud-longitud sys te 111 et. 

Fartygsnav igatören bet rakta r van ligen storheterna latitud och longi
tud som elistanser på jordytan eller i kortet. Det är emell ertid int el 

0111 
hindrar honom från att i ställ et räkna dem som vinke lvärden 

~ id jordens medelpunkt i ett sfä ri skt kl ot . Detta påpekas fö r Övrigt 
också i läroböcker i navigation. Det senare betraktelsesättet ä r lämp
ligare vid t röghetsnav igering. 

När fartyget förfl yttar sig över havet kan man beteckna dess fart 
längs jordaxeln m ed (p och dess fa r t bngs en horisontell ost-väst
axelmed i . För att bestäm ma ~ med avseende på ett sfäri skt jord 
klot måste man 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 meridiankonverg·:n
sen. Om man önska1· bibehåll a accelerometrarnas plattformar noga 
horisontella, måste man känna de olika ~in clringshastighete rn a i Önska-
de 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 fartkomposantcr, nedan be
tecknade med w, längs tre mot varandra vi nkelräta x-, y- och z-axbr 
tillföres plattformen. Om man betecknar jordens rot.ationsh~st i gh-:-t 
lllecl u, kan man en ligt den sfäriska trigonometrin teckna : 

j \\' x (u-i- l) cos cp; 

l · l wy ' 

w z (u -l- 1) sin rp; 

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



biliscra anläggn ingen till meridianen vid kursbesbmn ingar. De11 ~. 

rotationsvektorns vinkelläge i förhå llande ti ll elen fasta nord ri1,~: 
ningen i xy-planet . 

:2. 90°- /ifii/ f'S_)'SICJII C!. 

De amerikanska atomubåtarnas färder i Norra ] sluvd 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 llmänt brukade kortet i M ercaturs 
j) Hl j ektion blir i dessa farvatten oanviinclbar t genom kortets för
vrängning. Övriga förekommande kortprojcktioner, t ex elen Rna
maniska eller stereograf iska, medför å andra siclan vissa besvär 
genom att bl a Joxad romen icke blir en rät linje som i M n ralors
projektionen . 

Man har därför vid tröghetsnavigering i polarfarvatten ti ll gripit 
en helt ny metod. som ger samma fördela r som Mercators proj ektion. 
Råd e N a utilus och Skate torde ha haft ko rt anordnade 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'eri
cl ianen . Genom a t t ett sådant hjälpsystems koordinater inte kon 'nie!· 
att ligga sym metriskt i förhållande ti ll jordens axel , uppkommer 
givetvis vissa komplikationer. Dessa har man emellertid kunn at ovcr
vrnna. 

Rotationsvektorernas komposanter bli r t ex inte al ls lika enkla 
trigonometriska funktioner av latituelen som ovan anförts fiir lat
longsystemet Ej heller blir störningar prt accelemometrarn a a v att 
jorden inte :ir fu ll t sfärisk eller från Cor ioliskraften lika enkelt ut
tryckta som i det normala systemet. Man har likv~illyckats framstä lla 
räkneinstwment, som arbetar t illfredsställande i 90 °-systemd . 

Nona Jshavet har befunnits vara ett vidsträckt hav med fö r uiJMs
operalioner 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 någo t sr pa 
vilka möjligheter X a utilus navigationsofficer hade bärvidlag. f)r nne 
berättar härom: " Vi litade på fartygets goda gyrokompassanbggning 
av typ Spen·y JVIK UJ . Den hade prövats unde r det senaste halvåret· 

'id färden _mo_t nordpo len användes det: först som en v.~:1l i g kon_1-. 
\ men nar JOrdens honsontella rotatlOnskomposant narmade s1g 
P~5]~opplad es anläggningen on~ att i stället verl~a som ~t! kursgyro. 
O. t behöv de dock eJ ske ±orran m an uppnatt N 8 l . V 1 hacle 
pet a . , c __ 

tom ombord ett kursgyro av tyj) Sperry MK 23 samt en ..Jpe11y 
]essu o . . . _ . . • • 

t . synkompass, vars gyroenhet ocksa kunde begag nas som ett Lu1 s-
'')!J o . o • 1 " _ "När ubåten befann stg enelast ca 100 n m fran polen, utv1sac c 
~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 polpassagen kund e man dock 
~ . - F .. . ·t o" v e ro-å ti ll att sty-ra e ±ter QYrokompassen. ' orutom ' ~ l' g:ott -nar · o, "" 

~ursinstrument behövde ubåten också _en påli t li g_ logg-. Fartygets s L 
elektromagnetiska logg, a v ej namng1ven typ , mstallerades omhnr cl 
"' re avfärden från ubåtsbasen New Lonelon och kontrollerades se-
to l l .. 1 
l 11 under f lera månader bl a på "mätta milar". Loggfeen 1cr a -:-
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 aug. var N autilus ute ur isen och 
kunde gå upp till ytan för bestickkontroller. Dessa utfördes genom 
astronomiska observationer och visade, att såväl tröghctsanhiggning
en som övriga navigeringshjälpmedel var nog-granna och på litliga. 

3. Refterensp1ansystemel. 

Vid robotskjutning mot fasta mtti, varvid tröghetssystemet begag
nas för styrning, kan ett tred je system anviincl as, referensplansyste
met Detta kan 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 koorclnat
systemets poler förläggs 90 ° därifrån. Erforderlig-a koordinater blir 
dels en x-axel para ll ell med nav ige ringsp lanet, dels en y-axel vinkel
rät mot detta. Vinkeln i p lanet från koordinatsystemets O-linj e kan 
betecknas Q och v inkeln mellan planet och denna linje med kvan
titeten 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 under-
l" .. h ' 
attar rakneinstrumentens arbete. 

Vid valet mellan ol ika system utvii lj er man om möjligt det som 
ger Önskade uppgifter så enkelt som möjligt . Därmed undviker man 
att flera anledningat· till fel i hesticket än nödviindigt smyger sig in 
Och o-" o • • 

t,Or navigeringen opahthg. 
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Någ ra. nj>P,rtiftcr 0111 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 under åren 1 9> 1 ~.)~ 
D e SI N S-an b<mninaar som sena re konstruerades, g j or des n cd ta · 

bb ::--, ' ·11-
ke på a tt unel erlätta beskjutning med långdistansrobota r ! r tn iar. 
tyg mot landmåL Senare har man dock mera upptagit p r 1hlen

1
et 

ren tartygsnavigering en ligt 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 metoden för fartygsbruk. Frågor om systemtilbmpning·ar har 
likväl helauts med striino· sekretess, men det torde stå f ullt klart 

b ~ ' 

att man i många läml er iigna r s ig åt m ed tröghetsmetoden akt uella 
problem, man har i t ex Sovjet gett ut en skrift. som behancl br trög. 
hetsmetoden. Ett antal amerikanska f irmor bedriver en intensi1 verk. 
s<u11h et på detta område, varom fackpressens annonss idor gn oll e. 
t ,·dig·a bev is. 
" o'et mest bekanta r esultatet av tröghetsnavigerings använ d r i ng på 

övervattensfartyg är de försöksLircler. som i USA utförts med CS 
Navy's ex perimentfartyg US COMPASS 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 sjöfartsländerna sbller 
mycket stora förhoppning-a r på T :-.J -metodens utvccklingsmöj ligllCter. 
Som exempel därpå kan niim nas, att man en ligt amerikansk uppia t!· 
nino- " inte kommer att behöva viinta längre än något ti ota l å· innan 

b l vii r iden får uppleva att f lertalet stö rre örlogsfartyg och ett myc ;et 
s to rt antal haneldsfa r tyg no rma lt t ill s jöss navigerar med lri)ghct,
m etod en". 

Utvecklingsiiiget i andra lände r iir mer osäkert men sann n d..-: tor· 
de en fortsatt grundforskning på området i f lertal et sjönation er trant· 
sttt som nödvändig både av miliLira och av sjöfartsskäL U r 1111htat 
synpunkt är siirskilt T~-metoclen s störsäkerhet siirski lt vikti g. efter· 

l ... l oll l t"ll + 1\nad som elen arbetat· oberoende a v a l a ytt re for 1a an c en 1 s , t 
o · · l -1) · ,. · .. · 1-·1 · l l 1 lsefullt från de som bygger pa radJOSJgna er. _ et ,u sa t s, t t )C yc l 

att betrakta svenska möjligheter och beho v av införandet av elen nya 
metoden. l\lan kan di't för st och friim st fråga s ig om vi ha r l1,l räckh-

l o . . .. öl·san· o-a resurser inom landet t ill att ås tad .;omma atmmstone t Oh ' 
h . lit 
b<rg·nino-ar. Med hänsyn t ill de svenska teknikernas internauone , 

h c b . o pil 
setl höga standard och Vi

0

tra cliirvicllag berörda indu striers n 1Vi'- . . 
. . o 1 _ _ 1- . .. ,.1 · nÖ J t; g det Jn strumenttekn1 ska om radet bord e c etta tgga v,t 111 011.1 1 · 

. as g räns. Efte r uppgt1ter i t c."- am erikan ska fackpressen ;:;tl 
tet11 . . _ o . o ... h~ torde även ul sd.: ter fmnas a tt. atmmslone sa smamngom na ' 

d~~: tessen sliippt n i'tgot: kunna anska fia a n läggningar helt eller clcl-
'. v utlanclsk td lve rknmg. . 
,.

15
; 1 svenska ubttlsvapnet är för nii.rva rand c i sta rk utveckhng ge

bl a införandet av nya uh;ttstypc r , som möj liggör längre up-
noi11 .. 1 .. 1 .. l· .. t l o t .. ·1· l t t1.ll ehåll i ula~·e .. )etta _noc .van( 1ggor a ·t u la arnas 11101 1g1 e er 
Positionsbestamnmgar 1 ubge samll(hgt mås te förbiittras utan a tt 
~ ·tyo·en v isar någon clel över ytan därunder , v ilket num era 131 ta säker t medfö r upptäckt . Tröghetsmetoden ger dessa möjli g
rrans .. . . .. o · ·.. l l " - Om förulsäti.ninoar hnn s alt 1n t·ora den pa t tor sta 1am betel . - h . . .. . 

51-a ubåtar skul le detta med stor sannohkh et mnebara. att V I -ven ' . . 
~ .. större mÖJ.Ii g·heter ti ll att biitt re utnyttja vi'tra operat1onsklara unge . . ' . 
lba'tar under krig. 

t (_ . o . .. 

Tröghetsmetod en kommer att på övervattenstari.yg f_a s tn. sto rsta 
användning vie! naviger ing i öppna 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 letekni ska metod er och ännu iilclre. i\v 
säkerhetssbil komm er sannolikt de a lltj iimn t att va ra i bruk uneler 
låna tid fram å t. Liksom p å Nautilus kommer död räkning då i för sta 

b . 

hand att tillgr ipas . baserad på alltmer utv eckl a de In struments grund-
uppgifter. D c te letekniska metodernas s vaghet för krigsfartyg ligger 
i att de ti ll skil lnad från tröghetsmetoden i allmiinhct kan utsättas 
iör fientlig s törningsve rksamhet. De kan vid a re bli utsatta för på
rerkan av hittill s okontrollerbara jordmagneti ska störni nga r och dess
utom inverkar i viss mån a vsttmclet mellan sändare och mottagare. 
För att slutlio·en också beröra hos oss m indre ofta bruk:tde astro-h 

nomiska ortbes lämninga r kan niimnas . att v id en nyligen företagen 
unelersökning har det v isat sig att i vit ra fa rvatten sildana mö jlig
heter på grund av molnighet endast föreligge r unde r ha lva å ret (179 
dygn). Man skull e då i s ti-illet kunn a utföra observa tioner mot ra
diostjärnor, vilket emellertid ännu så bnge kriiver en omständlig och 
dnbar apparatur ombord. Trögh etsmetoden ii r (b remot hel t ::JlJc

roencle av yttre förhå ll anden. som k<1n pi'tverka Öv riga , och har r edan 
l'tsat sina sto ra möj lighete r. 

.De äldre tradit ione lla n av igering~mctocl e rn a ln r :;~)e roende av trög
hetsn1etoclen s införande på vissa h;'tll ansetts otillräckliga. En svensk 
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tekniker har diidör nyligen (mars 19G9 ) framkastat ett fö rsl ao 
· 1 - o 1 Il ··1 l " 0111 

att man 1 svens (a tarvatten ater s .;u e ta upp en a c re metod. vill; . 
uneler sena:·e år tycks ha fa ll it i g lömska. Metoden innebä1·, att 

111
e11 

i lämpliga farvatten. en ligt förslagsstä llaren i första hand Öresu~n 
och skånska syd kusten, sku ll e på botten utlägga strömförande l<] 

kablar på lämpligt avstånd från varandra. Man skull e hii rige
110

el. 
kunna åstadkomma två koll isionsfria stråk fö1· tartygstrafi ken 0:

11 

cle enski lcia fartygen följde de utlagda kablarna, vilka varelera a vs;) :
1 

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 
kustlotsen kunde medföra dem vid embarkering på aktuella farty, 
för lotsning. Redan för ca 30 å r seelan prövades samma nwtoci ·; 
in loppet ti ll K e w Y ork, varvid man placerade två strömförande kab
lar på botten av Ambrose Channel. vilka avsågs skola led a den in
och utgåend e trafiken till hamnen trygga för varandra. l\I doden 
torde dock uneler senare år ha fa llit ur bruk, när olika telcll'k ni ska 
metoder i ställ et in förts. 

N a vigeringskon sten har uneler m~mga se k ler g j ort få och fl het Id
liga framsteg. }i,n i dag anviincls metoder, som säkert Lru kades iör 
tusentals år seelan enligt samma grundprinciper iiven om an viinch 
instrument i v~1ra dagar ser annorlunda ut än när cle fö r st togs i hrnk 
Först uneler detta århundrade har någ ra egentliga nyheter fr ,ttnkom
m it, vi lka friimst ha1· legat på det teletekniska området. Detv ele isen 
av dessa metoder har va r it ofantlig och kan inte nog överskatta s. 
De bygger dock a lla på äldre principer. D en nu uneler stark utvcck· 
ling varande trögh etsmetoden, som man väntar sig så mycl et av i 
framtiden , iir cliiremot en ny lösning på naviger ingens problem. Den 
bör kunna ge framtidens fartygsnavigatörer på eller uneler vattn et 
oanade möj ligheter till en uneler olika för håilamle säker n;n igering 
i ht1de krigs- och f reds tic! . 
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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·t1·5k era" påvisar professor Hans W :son Ahlmann 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 landets 
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 ll tar, 
likaså Labradors och N ewfouncllands. Inom motsvarande områden 
på andra siclan N or ra Ishavet eller Arktiska Oceanen , som Polarbas
sängen även ka ll as, utvinnas Sovjetunionens r ik a fyndigheter av kol, 
olja, järn, tenn, nickel, gu ld och diamant. F rån de sibiriska barrsko
garna, som äro större än något annat lands, distribueras över hamnar 
vid N or ra S jöv~igen högklassigt timmer och sågade 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 rak
teristi ska isförhåll anden. 

Batymetr-islw förhålland en i Norra Ishavet. 

:-rorra Ishavet kan betraktas som Atlantiska Oceanens avslutning 
mot norr (se batymetriska kartan i fig l ) . Havssundet mot Atlanten 
mellan N - - J G_ .. l ·J .. l ,..00 l b · · ' s·. . Olge OC1 lOn anc , ar u m1 rett , Benngssund, mellan 
ti;:)Inen _och ,Alaska.' _ clärem~t blott 92. km. D ju pen i dessa inlopp 

1 
Pola1 basscmg en a10 h kasa mycket ohka, mellan Norge och Gron

and 2 000- 3 500 m, i Beringssuncl enelast ett 30-tal meter. 
I Grönlanclshavet , m ellan S valbard och Grönland märkes en unc1er-

Vattensr l l N .. l l el . ' . ~ ' ygg, cen s,;: ansentros-;:en, me djup av omkrmg 1000 m. 
;e<~got utanför tröskeln , vid ungeLir 80° latitud och 2° ostlig longitud, 

gJstreracle NAUTILUS under sin transarktiska po larfärd i ;\Ugusti 
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~s ett förut okänt sto rdjup , 4 G72 m . N orr om N ansentröskeln 

J9~·e r sig oceanens bot ten ned mot väst ra delen av I shavets djup-

5'11 t~nbassäng med djup av 4 000-5 000 m ell er m er. I detta område, 
1
.
3
\ ångt från Sva lbard , v icl lat itud 82° 23' , long itud ost ]9 ° 31' , re

ej trerad e den sovjetiska isbryta ren F eclor Litke den 29 september 

g9
15
r5 ett djup av 5 449 m. Detta ä r det hittills stö rsta d jup, som mätts l,) . 

. A,rkttska Oceanen. 
1 

Norra Ish avet utgöres ej av en enda s tor djup skå l mecl fritt spe l

·u!11 för cljupv a ttensströmmM, som ma n tidigare trotl, utan av tvenlll: 

;tassängha lvor, å tsk ilda av en mäkt ig underva ttens rygg. elen s k Lo-

111011osov ryggen ( uppbckt av ryssarn a å ren 19±8-49 ) . Denna sui• -

marina bergskedja reser s ig brant 2 500- 3 000 m Över oceane ns 

botten och utgår som en vat tendelare f rån el en vieisträckta kontinental

hyllan norr om de Nys ibiriska öarna i r iktning mot Grönlanels norel

kust och Ellesm ere l slancl. Havsdj upen ä ro betydande, och m an mii
ter ca l 000 m vatten Över ryggen s kam. 

Den eurasiska kontinentalhyllan st räcke r sig långt u t i oceanen så

som grunda unclervattensp latåer. I Barents hav va r ierar djupen m ell an 

i5 och 500 m , i Karahavet iiro dc mindre än 200m. Anmärknin gsv~irt 
små djup karakteriserar den ostsibiri ska kontinentalhy ll a n , dä r 50 m 

kurvan går ända till 600 km frå n ku sten. Grund iir också kon t inen 

talhyllan norr om B e ringssuncl och A laskas norclväs tkust, där djupen 

inom stora områden vari era mellan ca 25 och 50 m . Utanför A laskas 

nordudcle, Po int Barrow, ha r amerika nska isbryta re ny ligen uppt~i ckt 
en djupränna, den s k Barrow S ubmar ine Canyo n, som leeler t ill de 

stora oceandjupen i Ishavets östra cljupvattenhassäng. V id andra 

iörsöket att genomföra el en transa rkti ska färden med N AUTILUS, 

se nedan, a nvände sig fa rtygschefen, Commander A nd erson, av Ba r 

row-rännan och lyckades tack vare denna dyka unel er packi smassorn a 
och dessas farliga skru visvallar. 

,Under NAUTTLUS fiird från Point n arra\\· mot Nordpolen upp 

tackteman vid la titud 76 ° 22' en tidigare okänd submarin bergskedja, 

Bild l. 

~-atymetrisk karta över Norra Ishavet sammanställd m ed ledning av 

t_anda ä ldre och nyare mätningar, inkl. den av ryssarna 1948--49 upp

tckta 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 även ut lagts . 



452 

som brant r eser sig öve r oceanens botten . Över kammen, som va r , 

nauti ska mil bred, m;ittes ca 900 m vatten . På ömse sidor her,~O 
kedjan voro djupen ca 3 650 m. (D enna nyupptäckta undervattcnsr;~ ,. 
har förf ej angivit på den batymetriska ka r tan i fig l , däremot c1!g 

av ryssarn a tidigare upptäckta Lomonosovryggen, se ovan, on1 erleJ
1~ 

bart öster om Nordpolen ). 

D ju pet vill Nordpolen mättes av NAUTlLUS till 4 087 m. 

Sibirish liavsis. 

O bruten fast havsis f inner man i rik t mått utmed Asiens kus t. iiär 

kontinentalhyllans vidsträckta , grun da vatten uneler lättar isbildningen. 

Som exempel m å nämnas, att fas t vinte ri s av upp till ±00 kn, bredd 

bleker detta farvatten stör re delen av året. I sen uppgives ha en 111 e

delt jocklek av unge fär 2 m . [ vissa fall förekommer dock gri)vre is

typer med tjockl ekar upp till 2 3/ ± m. Det ;ir emell ert id icke blott 

det ringa dj upet, som ;i r förmånligt för isbildningen , cl;irigenqm atl 

det gynnar va ttnets ticl iga avkylning, u tan också det förh i'tll; tudet, 

att cl e sibi riska f loderna tömma ut massor av sötvatten i ku sth aven. 

salth alten i dessa bl ir på så sätt avsevärt lägre än i det övriga l~ havet, 

ofta uneler 2,2 %, vilk et i sin tur höj er fryspunkten och påskyndar 

isbildningen. l fa r vattnet Över el en sibiriska kontinentalhyllan torde 

frysp unkten som regel nås r edan vid -1,2 ° C men vid Grönlands ost

kust fö rst v id ungehr -1,8° C. 
När den fasta havsisen g~tr upp, bil das enorm a drivisfält Syd och 

väst en linj e genom Nysibiri ska öarna, Nord polen och E llesmere Is· 

land, följ er isch·i ften generellt sett en stor cirkelbåge i riktnillg mot 

Grönl andshavet Inom öst ra delen av Polarbassängen, utanför den ka· 

naclensiska a rkipelagen och A laska, däremot driver isen enl igt anti· 

cykloniskt mönster, el v s medsols i ett slutet kretslopp. (P . Gordicnko, 

"Arctic Ice Drift", MoscO\v J 958). 

Enligt officiell a publikationer ;i r östra delen av Norra Sjöviigen 

framkom lig från slu tet av jul i t ill mitten av september. Svår packts. 

häftiga storm ar och dimmigt väder resu lterar emellertid otta 1_ en 

mycket kort skeppningssäsong. Ryssarna göra dock stora anst rang· 

ningar för att fö rlänga seglationsperioden i denna för S ibiriens ek~· 

nom iska och kulturella utveckling så betydelsefu ll a samfärdsled ~el 

l. . l . l . Il l" le !Of 
litter hygga ytter tgare en sene goc a ts )rytare, spee tc t ampac 

operationer i elen arktiska havs isen. 
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_B land dessa märkes främst världens första atomkraftdrivna havs

. bryta re, L ENIN, som också är världens största för isbrytning spe-

153jbyggda fartyg. Denna 16 000 tons ld.tte med en maskinstyrka av 

~~ 000 ah k och 52 mm tjock bordläggningsplåt i både fö r- och akter

kePP väntas kunna bryta 2 1/ 2 a 3 m t jock is . För isrekognoscering 

~1edföras två helikoptrar i täckt hangar. 

}!ordpolsis. 

Med polaris avses mer än ett å r gammal , .grov havs is. Pola ri s är 

därför a lltid ä ldre, som rege l också g röv re än vinteris, vil ket är en 

benämning på den havsis, som bi ldats och utvecklats uneler en vinter. 

Gammal is av typ pola ris möter man så gott som över allt inom Norra 

Ishavets centra la delar. Denna speciell a istyp å terfinnes f ram för a ll t 

inom polarbassängens Östra halva, norr om A laska och Ostsibirien 

varifrån el en i form av vidsträckta packis fä lt breder ut sig mot po!e1~ 
och Grönlands nordkust Norma lt räkna r man med en istj ocldek av 

omkring 3 till 4 m . V id skruvisva llarna växer dock tjockleken högst 

avsevärt, och 12 m är intet ovanligt. NAUTILUS r egistrerade is

vallar i Tjuktjerhavet av ännu stö r re mäktighet (se nedan). 

Flygbilderna i fig 2 och 3 äro tagna av födattaren uneler en foto

grafisk havsisrekognoscering natten elen 23-24 maj 1958 uneler över

flygning av Pola rbassängen ostifrån. F rån Alaska fö jde planet i stor t 

sett 144°-mericlianen (144° vY ) på 6 400 m höj d rät t upp mot polen . 

Redan i södra Beauforthavet var iskoncentrationen hög, dock förekom 

nkhgt med sp rickor och ti ll fru sna råkar m ellan flak a v varierande 

storlek. Efter hand blevo sprickorna a llt smala re, och ju mera planet 

nan:1a~e sig 85 ° latitud, desto m er sammanh ängande blev det vä ldiga 

dnv1sfa ltet . K l 22.10 GMT passerades på blott två nau tiska m il s 

a~stånd den sov j etiska drivande pola rstationen N ord pol 7. D en a llt

lamt hårt packad e isen hade inom detta område ett "brutet" utseende 

rn:d ett nätv erk av skruvisva lla r och ti ll f rusna, smala råkar med 

rnork, ej snötäckt is. Råkarnas bredel varierade mellan ca 5 och }:"i 

~·Där förekom iiven små bassänge r i storl eksordningen 30X50 m. 

· ordpolen nådeles precis k l 23.00 GMT. Händelsen ce lebrerades med 
ett nord l . . l f.. . . . ... 
i _po sva1v. vat unc er ort a tta ren f1ck tJ ll tall e a tt studera isen 
alla ni-t . . D t· . . d l .. . 

a l 
'nmg. at. en u g jor es 1ar av ett fu llkomlwt sammanhän<·-

nc e .... 1 
. .. . b b 

i . ' snotac 't packl sfalt. vars skru visva ll a r framt rädde i vacker relief 

l11tclnattsso lens fö rh å llandevis starka ljus . se f ig 2. 

34 



454 

Bild 2 . 

Flygsnedbild tagen av författaren över den geografiska Nordpolen den 

~;:; maj 1958 kl 23.00 GMT, dvs kl 24 .00 svensk tid . Isen utgjordes här av 
ett fullkomligt sammanhängande, ,snötäckt packisfält, vars skruYisvallar 

framträdde i vacker re lief i midnattssolen s för hållandevis starka ljus. 

Från Polen fö ljde planet 10°-mericlianen (10 ° Ostlig longit 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 ll f~i!let 
isbckta. De olika !2Tåtonsvalörerna visa emellertid att isbgTn ingetl 

'--.) ' - L' 
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Bild 3. 
111Ygsnedbild tagen av författaren den 23 maj 1958 kl 23 .15 GMT på lat. 

~ 89', Iong_ O 10°. Isen har förändrat karaktär : sprickorna ha blivit 
/eda, isbelagda rännor, och mellan de olika flaken ha bildats råkar, 
, ~1n sedan tillfrusit men ännu ej blivit översnöade . De båda större bas
-angerna i bildens nedre del äro ca 200 m breda och 400 m länga. När-

liggande isflal{ mäta ca 400 X 550 m. 
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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 i la!Qtt 

har bi !dats råkar och öppna bassänger, vilka sedan tillfrusi t och ~ e11 

nu ej blivit översnöade. De båda större bassängerna i bilelens ne~il 
del äro ca 200 m breda och 400 m långa, vilka ungefärliga värd le 

ge läsaren en vis~ uppt.attning ~i ven om de .. olika is_fl akens storJe~1 

De ston·e f laken 1 bassangens omedelba ra narh et mata ca -1-00X \ iQ 
m och ä ro a ll a av medelstor typ. 

Sovjet "annekterar" hah·a P olarbassän gen. 

Det ä r nu 80 år seelan vår berömde polarforskare fr iherre Adoli 

Erik N orclenskiöld och "Vegas" fartygschef, då varande löjtnanten 

seelermera amiralen Louis Palancler af Vega, fu llbordade Nordost

passagen, 1878-79, och kringseglade elen eurasiska kontinenten. Ge

nom denna bragd hade dessa båda järnmän utfört vad all a andra 

under århundradens intensiva fö rsök misslyckats med och Öppnat 

en direkt sjöväg mellan E uropa och Fjärran Östern, elen s k 1\orra 

S jövägen . 
Trots de svåra isförhållanden . som mötte "Vega", förutspådde 

Nordenskiöld en lysande framtid för Norra S jövägen. hnappast 

kunde han då ana, a tt denna sjöförbindelse redan 75 år senare sku lle 

förlora karaktä ren av internationell samfärdsled. Hösten l !J:i2 för

klarade emellertid Moskva, att kusthaven öster om N ova ja Zemlj a. 

nämligen Karahav et, Laptevhavet eller N ordenskiölcls hav och Tjuk

tjerhavet införlivats med Sovjets " Inre Vattenvägar" . Ryssarna kun

na härigenom på egna vatten färdas från Atlanten till Stilla havet. 

och de hävda att Norra Sjövägen trots en kort skeppningssäsong 

är oumbärlig för landets ekonomiska och kulturella utveckling. Den 

har emellertid också strategisk betydelse. Sålunda har denna vä? 

vid ol ika. t illfä llen använts för ombasering av icke blott is förs tärkta 

kryssare utan även av jagare, fr egatte r och ubåtar från N orra fl ot

tan t ill Fjärran Östern. Detta vittnar otvivelaktigt om ryssarnas 

stora skick lighet som isna vigatörer. 
Mycken värdefull fo rskning har un el er decenniernas lopp hedriv its 

i Arktis. Särskilt har Sov jetregimen ägnat Polarbassängen ~it t stora 

intresse och på ett utomordentligt sätt organiserat den a rktiska forsk 

ningen . Med hundratals polarstat ioner, flygburna såväl sn111 fas ta 

sådana ävensom isflaksstation er . bedriva ryssarna ishavsfursknJil~ 
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. er ett omfattande vetenskapligt program. Man har härigenom 

~ ~\ en god bi ld av Norra Ishavets ungefä rliga bottentopog-ra f i och 

ta~a erfarenheter rörande temperaturskiktning, sa lthaltsvar ia tioner, 
11 öm- och isförhållanden samt väderl ek . 
sirRyssarnas sto ra intresse fö r A rkti s togo sig emellertid på 1940- 

'O talet former, som ej överensstämm a med lagen om "Havens fri

tet". Sovjetregimen inkorporerade nämligen halva A rkti ska Ocea

:en 111 ecl sitt väldiga lan d och drog enligt sektorprincipen upp riks

~ränserna ända till Nordpolen, mellan longitud ost ca 32° 4' , öster 

"
111 

Svalbard , och väst 168° 49' , mellan S tora och Lilla D iomede 

~slancl i Beringssund. Detta sov j etiska "territorialvattenom r ~tde" ;i r 

angivet i inh emska läroböcker och kartverk, såsom t ex i "Atlas 

sSSR", Moskva 1 9!i5. D et bör tilläggas, at t denna "annektering" av 

halva Polarbassängen ej fö relagts internat ionell t forum för godkän

nande. 

Ubåtshig i .--lrktis. 

Under VK 2 praktiserade tyskarna ubåtskrig i i\rkti s, speciellt 

somrarna 1942-44, dels i Barents hav , utmed Ka lotten, Murman

kusten och Novaj a Zemlj a, dels i Karahavet och vid kust e:~n bngs 

Taimyrhalvön till Kap T jeljuskin. Ost därom, utmed Ostsibirisk:t 

kusten, äro djupförhållandena olämpliga för ubåtsoperationer, var

till kommer att isförhållan dena där äro mycket ogynnsamma. Kon

tinentalhyllan med sina ringa vattendjup breder här ut sig över 

enorma områden. Som förut nämnts går 50-meters kurvan i vissa 

fall icke mindre än 600 km från kusten, ( j fr batymetriska kartan 

i fig l ). 

Norra Ishavet - provfiilt för sovjetis /w atom- och vätebomber. 

De senare å rens mångfa leliga sovj etiska prov med kärnvapenladd

ningar ha i stor utsträckning ut förts över områden i N or ra Ishavet, 

ofta vid Barents hav, som är gränshav till elen skandinaviska nord

kalotten. Svenska vetenskapliga stationer ha lokalisel-at ett f lertal 

sprängningar till detta hav i farvattnet sydväst Novaj a Zemlja , ca 

l20 mil från svenska grän sen . Sannolikh eten talar dock för att de varit 

förlagda till Novaja Zemljas obebodda glaciärom råde. E ventuella 
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fe l i avstånd kunna för klaras av att de se ismografiska pe jl no . 
f 

o 
1 1 

. . . ... . ,-,a1 11 
. ran c e svens (a statJonerna skunt varandra 1 allttor skarp v· 

1 
a 

111 \r:J. 

F.ärnvapcnladdningar sjwängas undeT sovjetis/w hTiqsövnin qor "t". 
deJ! s!?-andinavisl?-a kalotten. ~ · 

1 0
'.<! 

Det fört j ii. nar också näm nas, att kärn vapen laddningar, en lio t .
1 

kännagivande från Moskva, an v~ints uneler de kombinerade Ö\ ~ i 11 
l

med a rme-, marin- och flygstrid skrafter, som hösten 1957 ~i o·de ngar 
· ·· . .. . .. " llilll 
1 ostra haltten av Barents hav och vastra delen av Karahavl'l, ino 
ett om.råcle, som jämväl omfattade Novaja Zemlj a och farv attn~; 
norr ciarom till latituden nord 77 ° 30'. Detta är en anmärkn ill ""Sv:·. 
hög latitud för en krigsövni ng och visar, at t sovjetiska stricl sk~·af~

1

~ : 
specialtrinm1as fö r operationer i N or r. Med hänsyn t i Il befol kni nae 

.. 
1 

. "ns 
sa (e rh et uppgrves laclclningarna ha sprängts Över obebott " lll råcle 
och på stor hö j d. 

Det är mö jligt, att el en in te rnat ionella pressen ej satte någ" n till
tro ti ll meclclelandet att strids laddningar komm it till anv~in dn 111 g, tv 
detta synes ej ha föran lett någon kommentar. M en den sven sk iinsk·
schweiziska vetenskap liga stationen vid Murchisonfjorclen pii :.Jord
ostlanclet hade vid tiden fö r övningen registrerat ökad racli oa l. t i vitet 
i atmosfären. Vetenskapsmänn en fö rmodade, att nya ryska \'Xpcri
ment med kärnvapenladdningar 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 krigsövnin1-. 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 Nordsjiin och 
Östersjön. E tt egendomligt sammanträffande, kan man säga. men 
s ignif ikativt 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. 
världen någonsin skådat, räknade övningsledningen med att fa rvatl· 
nen voro sta rkt ubåts in fekterad e. Intensiv ubåtsjakt övades dä rför mot 
såväl konventionella ubåtar som atomubåtar . Till skillnad fr ?tn elen 
sovjetiska krigsövningen användes under NATO-övningarna inga 
verkliga kärnvapenlaclclningar, blott fingerade sådana. övningarna 
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.0 mycket om fattand e. T;:nbar t i det skede . som avsåg att Öva inva
,.0111sförsvar av Själlancl v id anfall öster if rån och att h indra en 
510

11t]ig eskaders utbrytning ur Östersjön. cleltogo enligt uppgift i 
J iC 1-0 .. l f 4 0 . ·essen ca l) or ogs a rtyg, ' O fl ygplan och 30 000 man. 
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 r tyg och f lyg och med an-
vanclning 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 uneler isen. Med atomdriftens in
föi·ande på ubåt skapades cl~iremot ett fa rtyg lämpat för operationer 
uneler obegränsade isområclen. Hösten 1957 företog världens fö rsta 
atomubåt, U .S.S. NAUTILUS, en serie forskningsfärder under pack
ismasso rna i västra bassänghalvan med star t från isgränsen i Grön
lanelshavet mellan Svalbard och Grön land. E n av dessa färder ut 
sträcktes till lat 87 °, och därmed had e N AUTILUS kommit närmare 
polen än något annat fartyg. Rekordfärd en hade varat 74 timmar, 
varunder ubåten ti ll ryggalagt ca l 000 nautiska mil uneler isen. Vär
defulla eda1·enh eter hade vunnits fö r utvecklingen av till förlitli ga 
metoder för navigering på mycket höga latituder. Isen hade . noga 
studerats uncleri från, för första gången, oceanografiska undersök
ningar av vattenmassor och strömmar hade utförts, likaså omfat
tande batymet r iska mätningar. Vidare hade man registrerat data för 
den tekniska utru stningens och maskineriets funktion vid låga tem
peraturer, a ll t av v ikt för kommande exped itioner. 

Omedelbar t 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 besegrades N ordpolen för första 
f:ngen a: .. et_t . fartyg. Den, som ut.fö.rcle bragden, var samme ameri
, nske SJOOff tcer, commancler vVllham R. A nderson, vilken före

gaende höst med NAUTILUS närmat sig polen från Atlanten och 
nu från Stilla havssidan genom en 96 timmars oavbruten färd uneler 
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polarbassängens packismasso r seglat tvärs över I orra Ishavtt fr ' 
Beringssund till Grönlandshavet Det var en historisk sjöfararbra an 
och en teknikens triumf, som väckte uppmärksamhet världen rtlgd 

Med NA U TIL US transarktiska polarfärd öppnades en n) in t~~:: 
nationell samfä rdsled mellan A tlanten och S tilla havet, en el irek 
route för undervattenstransporter v ia polen. Intet hindrar ubatar att 
förf lytta sig året runt un eler polarisarna i Norra Ish avets clj upvatten~ 
bassäng. Över grunda kontinentalhyllor däremot möta uneler större de. 
len av å ret h in der i fo rm av mäktiga packisvallar, som lämna ringa 
vatten mellan isens underkan t och ha vet s botten. Det var ett sådant 
naturhinder, en veritabel isfälla, som i juni samma å r i T juktjer
havet norr om Beringssund nära nog fångat NAUTILU S under 
A ndersons första fö rsök att österifrån betvinga N on a Ish avet. 

Det var helt säkert spännande ögonblick för Anderson och löjt
nant Lalor, v ilken då hade manövern, att Överraskande mii ta en 
skruvisvall, som sträckte sig 26 m under havsytan och endast läm
nade 22,8 m vatten mellan isen och botten . U båten, som mäter 15,2 
m (50 fot) mel lan kölen och tornets överkant, f ramföreles v1 d till
fället ifråga på 42,7 m (140 fots ) djup ,. från havsytan ti ll kölen 
räknat. Man klarade sålunda den hotancle faran med 1,5 m vatten 
över tornet. Mellan kölen och havets 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 
isbarriären hade med det djupgåendet knappast kunnat undvikas. 
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 över: " God ' s hand was on my 
shoulder wh en I saiclmake your clepth 140 feet instead of 130 fn~t" ." ) 

Den nya routens betydelse som kommersiell sjö fa rtsled gör man 
därför k lokt i att betrakta som en "sensommar led". Seglation~pe rio· 
elen bör i varj e fall bli kort och i stort sett sammanfalla med skepp· 
ningssäsongen i Norra S jövägens ostsibiriska del. 

U r mili tärstrategisk synpunkt å ter öppnar NAUTILUS polarf~rrl 
vida perspektiv med oanade möjlighete r för robotbeväpnade ubätai 
a tt under skydd av packisfälten förf lytta sig till lämpliga lägen och 
där osedda avskjuta sina långdistansrobotar mot aktuella målområden-

') U1· »Submarine Through the North Pole» by Lt. William G. L a lor . Jr., 
USN, The National Geographic Magazine, Jan ., 1959. 
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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, nämligen U.S.S. SKATE med commancle r James F. Cal-

tonlU .. S T E 1.. · · P a t 50111 chef, den geograt 1ska Nordpolen. K A ~ . opte 111 1 o-
vet sänaen väster if rån och tillryggalade 2 405 naut1ska md un el er ]arbaS o . o _ D rktiska paclosen. N ordpolen passerades tvenne gange1. e ve-
den a . . l . l skapliga forsknmgsresu l ta ten uppges ha vant my c 'et om tattanc e 
teOl ärdefull a. Bl a omnämnas m~itnmga r av h avsd jupen, vattnets oc 1 v . . 
salthalt och temperatur samt lStJ ockleken. 

.~tom~tbåten SKA TE på vin terc:pedition 12_ dyg~~ u nder pac!?isen 
_ blev världens första fart'}'9 ~ overvattenslage vtd P olen. 

I mars 1959 utförde atomubåten SKA TE ånyo en märkl_ig färd 
der de arktiska packisfälten och intog elen 17/ 3 stdlabggand ·~ 

un TE 11 d" · marschläge i en råk exakt v id Nordpolen . _SK~ :'.. ) ev angden9o0
1~ 

det första fartyg i värl den , som befunmt s1g pa havets yta v1 
latitud . Fartygschef var all tjämt commancler Jam es F. Calvert, U SN. 

SKATE uppehöll sig tolv dygn under istäcket och utförde härun
der oavbrutet vetenskapliga observati oner på en sammanlagd sträcka 
av 3 090 nautiska mil. Nordpolen passerades tv enne gånger , och 
stillaliggande marschläge intogs v id tio olika t illfäll en i öppna ellet· 
med tunn is belagda rännor och råkar. Tornets öv re del och mast
skyddet vo ro isförstärkta, men inga särskilda ano rdningar hade viel
tagits för att skyelda skrovet. 

Isen vid Polen och väst därom är sbncligt i rörelse i riktning f rån 
Asiens kust mot Grön landshavet och A tlanten. Genom skruvningar 
i drivisfälten öppnas och slutas rännor, ofta av betydande bredd, 
is flak brytas och mäktiga skruvisvallar uppstå, när fä lt och flak 
i stormigt väder pressas hårt mot varandra. Öppet vatten uppstår 
sålunda både här och var, men råkar och rännor väx la ideligen form 
och tillfrysa snabbt. Det fordras därför både påpasslighet och skick
lighet, om elylika öppna vatten skola kunna utnyttjas fö r intagande 
av marsch läge eller, om så skulle önskas, för utskjutning a v robotar 
från uläge. Under sensommaren kan givetvis mera öppet vatten 
eller rättare sagt mindre ti llfrusna råkar påräknas . 

Slutord. 

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 kännedomen om ,\ ri· . 
Oceanens batymetri och isförhållanden stort vetenskapligt v;(1 le 'lJ ska 
tld1gt som den t jänar sjöfa rten och är av betydelse för all sa111• 

vattenskrigföring. Kiinneclomen om saltskiktnin o·en inom sk il 1~
111 cl er. 

råelen är likaså betyde lsefull för undervattenskri'o·föring·en ]\ J<· <l 
0111

' 
.. 
1 

o · <~ n l·a 
ra ma med att vattnet i stora dela r av Pol arbass~ingen ä . '' 11 

skiktat på grund a v dels rådande speciella ström förhållan d . stari,t 
. . l . . . . .. l ll , cl e!s 
1 an eclnmg av att de euras1ska t l oderna tomma ut massor . .. · 

. . .. .. .. .. .t v sot. 
v~tten 1 __ kusthave_J!. l v~stra bassanghalvan upptra~a på ol ika clj 11 1 
sava! a1 kt1ska stromma1 med kall t vatten som strommar n . 1 1 

mare_ atlant iskt vatten, Golfströms vatten, vilka förhållanden ;1 ~n v; r
av varde att känna v id sådan krigfö ring. 

10 

~ovj ets akti~itet i Arktis har p~gått i decenni er och ska i t at rrs
sa!lla en nk ertarenhet om Norra I shavet och dess S[)eciell a 1,1-r 11. 
. .. • >) em 
D eras stravan etter framsk jutna positioner inom detta om r 'de 1 · 
.. . . . .. ~ 
aven tag1t s1g uttryck 1 en onskan att med norsk medverkan hefä t 
Svalbarcl. Sovjet har dessutom gjor t ansp råk på Björnöja 0 , h d,ii~- i~ 
genom demonstrerat sitt intresse för elen strategiska lin jen Viist 
Spetsbergen- Bjömöja- Kalotten ( jfr f ig 1). 

USA synes nu vara fast beslutet att inhämta det sov j et i ~\ a iör

spt_·ånget och med ~tomkraftclrivna ubåtar på reko rdti d veteno.;kapligt 
uttorska Polarbassangen . 

Man kan med fog säga, att elen "Norra flanken" kommi t i ramp
ljus~t. Vårt eget land beröres härav i högsta grad genom s, tt gro
grafJ:'ka Iage mellan Ost och Väst, med ett Lappland, som n;'tr in i 
A rkt1 s, och genom att vå ra ku ster grän sa ti ll två för elen nor a fl an· 
ken l ögaktu ella operationsområden, näm ligen Västerh avet <ch Ös
tersjön. 
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Ovningsår, bemanning och utbildning 

Av kapten J .-G. JARDAL. 

Stiin-d·ig u tv cc llling. 

Vtbildningen vid f lottan bef inner s tg ständigt uneler utveckling. 
'fillkomsten a v nya stridsmedel och nya stridsmetoder kräv er fo rt 
löpande förändringa r av kursp laner och t illkomst av ny utbildnings
nateriel. U tb ildningen påverkas även av förändr ingar i det civi la 
l . . 
skolväsendet. Okade kursomfång inom begränsade tidsramar kräver 
ökad effekt ivitet i utbi ldningen, vilket ställ er ökade krav på instruk
törer och utb ildningsmetocl er. 

Det har sagts, att det i dag inte f inns någon fast anstä lld, som 
genomgått utbildning till underbefä l, unelerofficer eller officer efter 
ett och samma oförändrade skolreglemente från utbil dningens början 
ti ll dess slut. l detta påstående - som är avsett att vara kritiskt -
ligger en ganska stor sanning, men förändringarna ~ir en direkt följd 
av materi elu tvecklingen och av organisatoriska fö rändringar och ty
der snarare på god förmåga till anpassning efter lägets kr a v än på 
en ofö rbätterlig lust att ändra för ändranclets egen skull. 

Med vissa mellanru m måste emellertid en summering av det ak
tuella utbildnings läget göras, och nya utbildningsfö reskrifter utar 
betas byggda på edarenheter från tidigare utb ildning och i elen ut
sträckning så är mö jligt även täckande en begränsad fö rutseeld u t
veckling. 

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 utbildningsföreskri fter i elen takt ar
betsläget medger . 

Övningsårct. 

r Utbildningen anpassas till flottans övningsår, som börjar omkring 
"/10. Övningså ret indelas i fyra övningskvartal ungefärligen sam-
~anfallancle med kalenderårets kvartal. U nder vinterhalvåret ( 4. och 

n: kvartalen ) bedrives utbildningen ombord såsom fartygsvi s utbilcl
tng (grundläggande stridsutbildning). Fartygen är då huvuclsakli-
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gen fö rlagda till sina hemm aham nar. U tbildningen i fö rban d ~-c 11 
fö res uneler 2. kvartalet och ä r fö rlagd till Hårsfjärclsom råc " t l1 ~111' 
m in- och sveputbilclning, som bedrives inom MKV. U nch r d 0111 

kvarta l organiseras a rtil leri-, torped-, ubå ts- och minskolor ,111b etta 
•• . o • . Old 
Ovnmgsa rets Sista kvartal, 3. kvartalet, 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 ansluta. 

Farlygens bemanning 

Fartygen hänföras med hänsyn t ill bemanningen med v~irn ,likt i g 
ti ll bemanningsgrupper. 'a 

Bc111anuingsgrupp A omfattar långtidsrustade fartyg a v ~ådana 
far tygsslag som vid normala isförhå ll anden kan vara umk ,- gåna 
även uneler l . kvartalet. Årsöversyner för fartyg ti llhöran de denn~ 
bemanningsgrupp förläggas i fö rsta hand ti ll 4. kvartal et. (), ni ngar 
under gång bedrives under 1.-3. kvartalen. Fartygens v~i r )plikts
besättningar utgöras av underbefälsuttagna värnpliktiga (~ 11 r) ur 
juliomgången samt Övriga värnpliktiga (3 :or) ur novemberom, ?mgen. 

Bcmarmingsgrupp B omfattar långtidsrustad e fartyg av ;;'tdana 
fa rtygsslag som är isberoenclc och därför bör ha årsöversyner 1a iör
lagcla t ill l . kvartalet. Övningar uneler gång bedrives 2.-4- kvar
ta len. Till denna bemanningsgrupp hänfö res ~iven somm arru5•ade 
fa rtyg (mtbm, sjömätningsfartyg m fl ) . Värnpliktsbes~ittni n !._a ma i 
denna bemanningsgrupp utgöres av underbefälsu ttagna (2 :() 1 tili
hörancl c novemberomgången samt övriga (3 :or) tillh örand e j .. nuari
omgången, 

Far tygens indelning i bemanningsgrupper bygger således p;' värn
pliktsdelarna - huvuddelarna - av bes~ittningarna . 

Ett s!~epp - en besättning - ett år. 

l möj ligaste mån str~ivar man efter att de värnpliktig·, skall 
behå ll as ombord uneler ett h elt år. Värnpliktsticlen för en ut derbe
fä lsuttagen iir -!-±-± dagar och för en icke underbefä lsuttagen :'<J-1: da
gar. T jänstgöringen skall fullgöras i en fö ljd. Om man så ledes 
vill ha de värnpliktiga ombord ett år, så återstår för utbi ldn ing 1 

land av underbefälsu ttagna cirka t r e månader och för övrig-;1 cirka 
en m~mad . Uneler denna tid skall för underbefälsuttagna medh innas 
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. ·tutbildning och yrkesutbildning och för Öv riga rekrytutbildning. 
·ekt) ·1 l · f l · o el D · l · l \ekn'tntbt c nmgen onratta~- om ~nng en m<:l!;a . en ttc som ert or~-
j{ fÖr yrkesutbddnmg van erar beroende pa yrkesgren. Normalt ar 
1as

1 
tre månadec men för vissa yrkesgrenar erfo rdras läcgTe t id 

det el. l .. . l o o el D _ för ra tote egra tt ster ctr~a atta man a er . essa senare kate-
t ~~r kan därför icke vara sjökommend erade unel er ett l1 elt å r. 
g\esutbi lclningcn för vä rnpliktiga med tre månaders utbildningst id 
\

1

1311geras så a tt en del (cirka två m[macler ) hedrives i land medan 
alsten (cirka en månad) beclri ves me el elevern a ombordmön st rade 
1
e

11
·11oen helt i samband med elen fartygsvi sa utbildningen eller vid 

an " ' ·änstegrensskolor ( stancl ardkurser ) hu vu cl sakl igen i ticlen för lagd n .. . 
till fartygens ovcrsynspcnoder. 

Genom dessa åtgä rder har man åstadkonm1it att huvuddelen av 
iartygsbesättningarna, de värnpliktiga, kommer att ti llhöra sina far
trO' under ett år. 
-" 

Bcsättningsbytcsdagar. 

Dagarna för besättningsbyten i anslutning till dc värnpliktigas 
tjänstgöring och utbildning har för far tyg tillh örande bemannings
grupp A bestämts till omkring 15 / lO då byte av underbefälsuttagna 
rärnpliktiga äger rum och t ill omkring 15/ 12 då byte sker av övriga 
Yärnpliktiga. 

För fartyg ti llhörande bemanningsgrupp B, vilka ä t- rustad e året 
om, bytes de värnpliktiga huvudsakligen i mitten av februari . Som
marrustade far tyg få r sina värnpliktiga besättningar omkring 15/ 4. 

Utbildningen fö r andra kategorier ~in värnpliktiga skall i mö j
ligaste mån anpassas så, att kommenderingsbyten kan göras omkring 
15/10 eller 15/ 4. 

Flo ttans s!wlor. 

Vid Karlsllronaslw loma bedrives 
rekrytutbildning för stam- och värnpliktig personal 
_furirsko lor f n för maskinmän, v issa hantverka re samt ekonomi-

Illan men fr ån 1960 fö r samtliga yrkesav cl elningar. 
Vidare ingår i Karlskronaskolorna 
~1arinen s intendentursko la 
:Warinens tekn iska skola 
Verkstadsskola 
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signalskola och 
sjukvårdsskola 

Vid B ergaslwlorna bedrives yrkesutbildning för de fles ta l' -J. 

g rena rna . Utbildningen äge r rum vid tj"änsteoTensskolorna \' ·J·Jl 'es. 
h l q .. 

arti lleriskolan ar 

eldlednings- och radarskolan 

signalskolan 

ubåts- och ubåtsj aktskolan 

maskinskolan 
skyddstjänstskolan och 
telesko lan. 

Till B ___ ergaskolorna är dessutom förlag·cla Flottans vapenof 1·· . teers. 

skola ~V?S) och _ _Man~1e11s unelerofficersskola (MUOS) samt intill 

196?. turu·skola for clacksmatroser, telehantverkare och radiotele. 

g ra ttster. 

Den hittills bed rivna verksamheten vid Göteborgssiwtorn a har hu. 

vuclsakltgen omfattat g rundläggande min- och sveputbilcln ino· s""· 

befä lsutbildning och i mindre om fattning rekrytutbilclning. \" e7- i,sa·:1~ : 
beten kommer i samband med Göteborgsskolornas indragning- uneler 

budgetåret 1959-60 att Överföras till de and ra skolorna. 

Utbildningsgång en för värnpliktiga. 

Un derbefälsuttagna värnpliläiga (2 :or) genomgå en rekrvtkurs 

om ungefär 5 veckor. Därefter följ er yrkesutbildningen, som i möj· 

ligaste mån skall vara specia liserad och anpassad efter veclnbö ran· 

des avse el da st ridsbefattning ombord. Den första delen a \ yrkes

utbil dningen äge r rum vid tjänstegrensskola (y k 1 a ) uneler 

ungefär 7 veckor. E leverna förde las därefter till fartya och insättas 
. . 

h 

1 sm_a st ridsbefattningar. Den fortsatta yrkesutbildningen (\k l b) 

beclnves därefter antingen ombord på eget fartyg eller i form av 

standa rdkurs vid tjänstegrensskola i land . Stanclarclkurserna förliiggs 

till tider som bäst passar respektive fartyg varv id häns\ n även 

måste tas till skolornas belastning. Efter yrkesutbilclnin u·en. vidare· 

b
. h 

ut tlclas eleverna i ordina rie stridsbefattningar ombord. 

. Värnpliktiga med lång yrkesutb ildning (t ex rdto·) ha r sin ut· 

btldnmg helt för lagd ti ll tjänstegrensskola i land. h 

Övriga 7JÖrn j>/iktiga (3 :or ) genomgå enelast rekrytkursen (:"i vec· 

kor ) varetter de ombordkommenderas för fortsatt utbilclnin o· i st rids· 

befattningar. "' 
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bild1~ingsgången till furir [ö1· sla11Lpersonal. 

u~tbilclningen av stampersonalen ansluter till en bör j an till kon

. kts tidens längd. Antagningstiden för befälselever har valts så, att 

ua,nstgöringsticlen icke utlöper uneler 2. eller 3. kvartalen. Uneler 

tja traktsti den - 15 månader - genomgås l. underbefälsutbildning 
~ . . ~ 

l]befu l ) som 1 stort sett har samma omfattnmg som de uncler-

(efälsuttagna värnpliktigas skolu tbildning, men är grundligare ån 

~enna . Ubefu l börjar m: d en rekrytkurs ?mf~ttande 21 veckor var-

. föl jer en yrkesku rs pa 13 veckor. Utbllclnmgen avslutas med en 
p a 
tre J.;:varts år lång sjökommendering, varvid eleverna om möjligt 

sammanh ållas yrkesgrensvis uneler en kursledare. Under denna sjö

kommendering utlöper kontraktstiden och eleverna antagas som fu 

rirsaspiranter och är som sådana kvar på sjön i tre månader. 

skolutbildningen av furirsaspiranterna pågår 18 månader. Här

under genomgås 2. unelerbefälsutbildning (Ubefu 2). E leverna delas 

i två grupper, den ena omfattande sådana som tidigare av lagt real

examen och elen andra omfattande sådana som ha lägre civil skol

underbyggnad. 
Den grupp som har realexamen stannar kvar ombord ytterligare 

några månader varefter den påbörjar en instruktörskurs i land (Ik 2 r) 

som pågår under fyra månader, varunder eleverna huvudsakli

gen teoretiskt och praktiskt utbildas i befä lstjänst samt genomg-2,r 

en kompletteringskurs i matematik Efter instruktörskursen följer 

yrkeskurs (Yk 2) vid tj~instegrensskola. Utbildningen avslutas efter 

en kortare tids prakti sk tjänst med ett halvt års sjökommenderin6· 

varuneler eleverna prövas i underbefä lsbefattningar i praktisk tjänst. 

Furirsaspiranter, som icke ha realexamen, börjar sin utbildning 

med en ungefär ett halvt år lång furirskurs (Fk) . Unelervisningen 

uneler fu rirskursen om fattar nästan uteslutande allmänna läroämnen 

och är en etapp på vägen mot realskolekompetens. Efter avslutad 

furirskurs genomgås yrkeskurs 2 tillsammans med eleverna ur real

examensgruppen. D~irefter fö lj er en kortare instruktörskurs (Ik 2) 

Uneler sex veckor. D en avslutande sjökursen är en för båda grupperna 

gemensam kurs . 

För att samordna utbildningen mellan olika antagningskontingen

ler kan furir skursen uppdelas i två perioder lagda före och efter 

Yrkesku rs en. 

Dtbilclningen till furir har tagit cirka tre år. 

Den ovan angivna utbildningsgången gäller för däcksavdelningen. 
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I stället för instruktörskurs genomgår personal tillhörande l11 asj-· 
avdelningen och hantverksavdelningen en verkstadskurs (el e\ er 

1111
' 

r ealex amen instruktörskur s och verkstadskurs). E lever ti llhö r-111 ~ 11 
ekonomiavdelningen komma tro ligen i stället fö r instruktörsk ur;lndt 
genomgå fackutb ildning vid intendentursko lan eller ombord. att 

Underbefä lsuttagna v~i rnpliktiga som söker fa st ansbllni1w ei 
värnpliktstidens slu t ans luter till Ubefu 2 och där till elen gru1,1) ster 

.. ' -01]1 
svarar mot vederborandes civi la skolkompetens. · 

Officer, underofficer eller underbefäl? 

Efter avslutad unclerbeLilsutbilclning kan el en nyblivne fur ir'n v~i!'
på fort satt utbildning till officer eller uneleroffice r eller k varsta 111~ : 
som långtidsanställt unelerbefä L Valet är inte helt fritt utan beror 
pit vederbörandes resultat från Ubefu 2. 

En furi r som uppnått uppstä ll da kval ifikationskrav och \dl söka 
officersutbifdn·ing genomgår först en lämplighetsprövning. nm han 
därefter kommeneleras ti ll off icersutbilclning, börjar denna lllecl "e-

b 

nomgång av Försvarets broverk för av läggande av studentexamen. 
Elev som t idigare a v lagt rea lexam.en genomgår två klasser vi J läro
verket ; övriga tre klasser . U nder sommaren mellan de två sista 
klasserna sker v iss kompletterande utbildning vid sjökrigsskolan. H 
ter avlagel stuelentexamen antages eleverna från Försvarets broverk 
till aspiranter och ansluter efter en kortare ny kompletteringskurs 
till 2. underbefä ls kurs. Deras kurskamrater ha då va1 i t office rsas
piranter omkring ett år. Efter ett kvartals aspirantutbildning fö l_iei 
två års kaclettutbilcln ing. 

En furir med realexamen kan i bästa fa ll bli fänrik drygt s ju år 
efter första anställning. M otsva1·ande tid för furir utan reak"<: atnen 
är drygt åtta år. 

Furir som har rea lexamen och skall utbildas till underoffice r på· 
börjar denna utbildning ett till ett och halvt år eft er avslutad 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 har realexam en skaffar sig före unclerofficnsskolan 
denna kompetens genom två års studier vid Försvarets broverk, 
om han tillhör däcks- eller ekonomiavdelnin<J'en eller oenom studier 

b ) b 

vid marinens tekniska skola, om han tillhör maskinc eller hant-
verksavdelningen. 
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011derofficer kan man alltså bli fem ti ll SJ U år efter första an
Jiningen beroend e på t idigare utbildning. 

51~en som välj er att stanna kva1· som !ångtidsanstäflt %nderbefä! 
' börjar ungef~ir ett och halvt år efte r fm-irsutbilcln ingen en 3. un

j:rbefälskur~ (~be f u ~ ) ~ sm11 pågår 11än_nare ett o halvt år. _ Ticlen 
·"r att bh hogbatsman tran fo rsta anstallnmg uppg-ar enhgt tl llamp-
1011"sföreskrifter till befordrin gskungörelsen t ill sex år. 
)JI " 

Utbildningsansvar et. 

l(ravet att behålla värnpliktsdelarna av besättningarna ombord un
der ett !helt år i följd och principen att låta sjökurserna ~ särskilt 
,jökurs 2 ~ för stampersonalen ingå i skolutbildningen ställer ökade 
krav på befälet ombord. Förskjutningen till fartygen av delar av 
utbildningen som tidigare legat i land , medför ett ökat utbildnings
ansvar för fart ygscheferna som nu, förutom för stridsutbilcln ingen, 
i betydligt större utsträckning än tidigare ~i.ven har att svara för 
skolutbilclni ng. 

Framtidstendenser. 

Inom ramen för nuvarande utbildningsticler kunna inga nya kurs
omfång inrymmas. N ya utbildn ingsbehov som anmäla sig måste med
fö ra strykningar i dc gamla kursp lanerna. Seclan enhetsskolan helt 
genomförts kommer emellertid fur irskursen att kunna u tt.;~i. Nian 
få r då bara en kategori elever uneler Ubefu 2. Den clärige~;c,m f ri
lagcia ticlen kan clå utnytt jas för en förlängd sjötjänstgörinr; eller, 
0111 behov fi nnes, en ökad yrkesutbildning. 

Materielen ombord blir a ll tmer automatiserad och inom en i,:ke 
alltför av !äg-sen fram tic! kommer serv icen inom flera områden inte 
att kunna utföras ombord. Det manuella operatörarbetet kanske er
sätts av "tryck-på-knappen"-system. Personalens funktioner om
bord kan därigenom komma att radikalt fö rändras. För att lösa de 
utbildningsproblem, som därigenom kunna uppstå fordras ett intimt 
och förutseende samarbete mellan materi elsiclan och utbilclningssidan. 
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Vikt, prestanda och driftsäkerhet 

Av ledamoten CURT BOR G EN siA 
M. 

D C (i :an verkar· nästan sli ll ast;k nde i rymden. Endast lll !iloriJun. 

ret och de hitta vibrationerna skvallrar om a tt vi är p;i , .i:.; !lied 

god fart. Genom fönstret skymta r en a v el c fyra motoren~ a , ~ 1111 gav 

sina två tusensåttahundra hästkrafter n ~ir vi startade. 'N u ~t q [ elen 

monotont med cirka sextonhunclra. Arton kolvar, sjuttiot~- ;i ll nti ler 

två magnetapparater , kugg växlar, oljepumpar, en komprcs:,( 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 många bitar är det, g i s ~ 1 Ji ngsvis 

bortåt tusentalet, som virvlar runt och fungerar timma efte• timma 

övervakade av en pilot som ibland kasta r en bli ck på sina in strumem 

men som knappast har sett ett vev lager ell er en tändstiftsn _1 kel p11 

n~ira hå lL Och all t forsätter att fungera i l 500 drifttimma t mellan 

översynerna utan annan til lsyn iir instrumentkontroll, tändst•i tsbyte 

och rengöring av filter. 

Armbandsuret visa r 20.37 . Innanför boetten f inns elva sm ~t kugg

hjul lagrade i rubiner, ett balanshjul som svänger exakt 300 gånger 

i minuten reo·lerat av en spiralfjäder , tunn som ett hå rstra . Hela 
' b . Q 

denna invecklade och f in a mekanism fungerar 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 ligger hangaren, diir en 

motor under loppet av en förmiddag kan bytas mot en ny Lll er ny· 

r enoverad. Diir lig-ger motorverkstacten, där motorn tas i siir och Jll· 

spekteras, diir dess slitna delar bytas, varpå elen l1 opmonteras. prova5 

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 tank e ;tt all den maskinteknik, som är förborgad i dess 

mr e. 

-"Vi kan inget lova, men vi siktar på att vara klara fiJr pro'·: 

tur om f jorton dagar, om inget oförutsett inträffar!" D et var [Je 

skedet som fartygsc hefen fi ck på konferensen. Kring bordet satt _ e1~ 
verkstadsdirektör, en verkstadsingenjör, en fartygschef, två maiiil 
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Bild l. 

TrafikpLanet DC är försett med fyra m.otorer, vardera med en start

effekt 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 s

ten, en ingenjör och en förman böjda över en ri tning-. Samti digt svii ~ 

vade en fartygschef , och en fl ottiljch ef med ti llhörande staber. 1 

okunnighet om nästa avg~tngstid. E n besättning om tvåhundrafemtro 

man vi sste inte om och hur övn ingsprogrammet skull e ändras ell e r 

hur många kvällar de kunde pl anera hos fami ljen ell er på "Gröna 
l und". . 

På maskinrumsdurken låg en svarvad g jutj ärnspjäs, som en gång 

Varit en så kallad "startslid" . [)et var den som var "fall et" , och 
50

111 stod i cent rum för a ll as in t ressen . Därför att den råkade va ra 
5Prucken. Och dädör att det naturligtvi s inte fanns en till likadan. 
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Bild 2. 

Nohab MG5. Tyngre dieselmotor, effekt 325 hk vid 325 r / m. Vikt 10,8 

ton = ca 33 kg/ hk. Gångt id mellan översyner = 2 000 tin 

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 olycksaliga järnbiten satt på en skeppsdiesel 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 ftsäkerheten, om del nu 

in te var så att järnet satt på fel ställen! 

Motorn i fråga ii r tämligen okomplicerad, men kring den ; r dra

perat ett ormbo av handbockade kopparrör m ecl ventiler som m{t.;te 

stå rätt, el-drivna olje- och vattenpumpar och separatorer. l )e tre· 

tusen hästarna med tillbehör vårdas av två välutbildade m ;1~kinis· 

ter, tre el :o höghittsmän och ytte rligare ca 1 G man maskin pl·rsonal 

med hytter och miissar, personalproblem och socialfrågor. vilket 

a ll t skall inrymmas inom det flytande samhii ll e som ett större ör

logsfartyg utgör. 

För att hindra alltför tråkiga malörer, som nu det bär med start· 

sliden, görs regelbundet s k "kolvclragningar " ungefär varj e z ooo:e 

Bild 3. 

penta MD 96 . Dieselmotor av seriebyggd standardtyp för smärre fartyg 

och generatordrift. Effekt 135 hk. vikt l 200 kg = ca 9 kg/ hk. Gångtid 

mellan stör re översyner 7 200 t im; t ill ven tilslipning och sotning 3 600 t im . 

drifttinu11e. Då shipas n[tgra ton av maskin ens äd lare delar 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 persona l som sk iftas tv[t gånge r om året, görs så en r en 

göring och en inspektion ( med de primitiva instrument som finns 

ti llgängliga) varp[L det hela sätts ihop igen. Skul le några tekniska 

problem eller frågor uppstå vicl en sådan översyn ombord, så blir 

ia rtyget liggande t ills de riitta vise männen har uppspårats. sam

lats och fa ttat s itt beslut u neler 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 förresten har v i i a lla fa ll inte 

de reservdelar 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 ionskostnad å t stat och skatte

betala re elen andre i förho l)l)nino·en att han skall fått en ::tnnr~n 1· om-
, . - h 

lltendering n;ir fuskreparationen defin it ivt ger upp - men en ocl: 

annan me el en dunkel känsla a v at l elen s k "robusta" maskintek

niken i själva verket är en tämligen spröd ku liss som inte r iktig t 
1110tsvara1: ett krigs fartygs krav på gångberedskap och driftsäkerhet. 
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"Järn ar sta rkt, sägs det, mycket järn borde alltså vara änn u sta. 
kare! Men - b nk om det in te stämmer! " I. 

Vad är nu kontentan av detta? Ska vi ha flygmotorer i ställer 
Nej, exemplet var extremt och valeles blott fö r att ill ust rera de; 
paradoxala faktum 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 ikten som en genv;i , 
till styrka . En motorkonstrukt ion blir inte hållbarare för ;•t t de~ 
yxas t ill grovt och klumpigt . Kedjan är som bekant inte ~. trk:!rr 
~in s in svagaste länk, och avgörande fö r dri ft säkerheten ~ir dl 1 kon: 
stru ktiva omsorgen om de mängeler av länkar som en motorkoiJ stt,1k 
tion u tgör. Såelan omsorg måste baseras på systemat iskt bearbetning 
av dri fterfarenh eter från månqa lika enh eter. 

F lygmoto rn i vårt exempel konstru erades 1938 och gick ci [I <iker
ligen inte mer än ett pa r hundra timmar mellan översynerna. :-;edan 
dess har tusentals exemplar byggts, körts och renoverats. J\l;i tpro
tokoll har uppgjorts, samlats och delgiv its tillverkaren , bt:grundats 
och bur it frukt i for m av konstrukt iva fö rbättringar. 

Motsvarande dri fterfarenh eter f rån elen tu nga moto rns Ö\' crsyner 
ombord blir av p rakt iska skä l tämligen of ruktsamma. M~itvn ! tygen 
~ir primitiva, och per onalen kan i praktiken aldrig bibringa , sam
ma vana vid arbetet som en kunn ig motormon tör ell er avsyn nrc Lr
farenbe terna kvarstannar nästan undantagslöst inom mask inpcrsf\· 
nalens egen kategori och kan sällan befrukta en konstrukti v H veci;
li ng av detaljerna. 

Inom flygtekniken har utbytessystemet blivit en nödvändigh et Sam
ma tenelenser kan konslateras inom ett f lerta l and ra tekniska on råden, 
t ex bil- och te letekniken. 

Vad marinen bet räffar, har utbytessystemet redan t idigare fram· 
tvingats inom moto r torpedbåtsvapnet Dess konstruktions- och under
hå ll sproblem skull e Överhuvudtaget ej va ra lösbara på ann , t sä!t. 

L iknande pr inciper, ehuru me cl väsent ligt högre maski nvi kte r ocl~ 
längre drifttider, har uneler dc senaste åren bör jat tilbmpa::> även 

. .q 

inom marinens a llmiinna motorteknik, cbr en omstä ll n ing 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 avgörande, utan fastmer 
möjligheterna att basera unelerhå ll et på utbytessyslem och grundser· 
vice i verkstad. 

till enhetseffekter p~t ca 180 hk har vi tillgång t ill svensk-
l]p~·ade lätta dieselmotorer av mycket hög teknisk kvali tet. Des-

·J]ver ' . l f. 1" . . l t l" tt o-o-as i stora serier och ha systemat1s -:t ms.1pals 1 sm c e a J-
-~ b)'oo . o l 1 .. l . . ..l l T t ~ '' . nnning tdl s de natt en my c ..:et wg c n !t sa -:er 1et. ro s en set 
11:

10 ollandev is låcr vikt som ca :)-10 kg/ hk kan man räkna med en - ~ . b .. . . 1~ o-tid av 7 200 timmar mellan grundoversyner 1 verkstad. Cylmder-
,rat1o ·1 1 · ·· t l t t · 3 600 ·" ' ar 111 ecl vent I me ..:amsm overses genom u · J) ·essys e m va q c ·'--
tof PO"timma. D r ifttiderna ä r sålunda bngrc än för de ~ilclrc . l[mg-s<I tn·n·anb 
~ående typerna. . .. . , 
c Monteringsarbetet med dessa motortype t: _omlJOrd har umlerbttacs 

11 in fö ran de av elastiska anslutnmgar tor ror och c1nvaxlar samt ,renor 1 ·· " darelise r ing av motorerna och deras delar. Ett motorbyte !Or ;tan . . . . .. 
kunna utföras på ca ett dygn ~m ed_orcle rl!ga_ :Y~_tanOI:clnmgar lmnas 
l111ax ca ] ,~ ton ) och mslallaltonen 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 underhållas genom utbytessyslem 

I vad mån p ri ncipen kan tillämpas även för högre effekter sam
manhänger m ed utvecklingen av kraftöverföringar av olika slag. Ex
periment- och konstruktionsarbete pågår f n p;ot flera hi'tll med_ kopr
lingar och väx lar, resp. elektrisk överföring för sammanknppllllg a1· 
ett större anta l motorer med gemensamt kraft.uttag. 

Sammanfattn ingsvis kan sägas, aU vår str;ivan efter ökad mate 
riell beredskap och clrifts~ikerhet inom motorområdet pi't grund\' :l l av 
de praktiska erfarenhetern a icke baseras på ökade viktmarginaler. 
Vägarna till framgång synes i stäl let vara: 

l ) standardisering 
2) U tnyttjande av serietillverkade enheter 
3) Unelerhåll genom utbytessytem. 

En utveckling efter dessa linjn medtör ej blott ökacl driftsäker
het, utan även läoTe vikt mindre utrymmen och mindre krav på den ... b ' " 
SJ ogåencl e m aski n personalcn, hi'tde i ir?tga om antal och kva litet. 



Litteratur 

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 . 

djup och klarhet» ( -New York Herald Tribune) eller 
Bilden har 

»J ag v isste inte ens att de var arga på oss!» utropade en matros 
mitt i regnet av japanska bomber och torpeder - häpnad , förv{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 »För
ödelsens 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 honnörer, 
paradmarsch från musikkår m m. 

»På det stora slagskeppet Nevada samlades musikkåren till flaggparad 
efter den större ritualen . Det enda bekymret var att vakthava nde 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 på \.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 nationalsången» . 
Samtidigt sände ledaren för de anfallande japanska flygplanen cod· 

order »Tora» till sin sjöstyrkechef, 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 spåras i de 
amerikanska radioutsändningarna - »de mjuka cöderhavsmelodierna 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 inforJ11atio· 

. från högkvarteret, dels genom upptäckten av en dvärgubåt redan 
Jtel 

358 
från en minsvepare samt radarekon av en inflygande formation. 

~l 0 
ten besköts och sänktes omkring kl 0645, vilket insignalerades till 

(]llå varteret. De anfallande flygplanen observerades samtidigt, men trots 
" o']{ 

]10~·äg·na försök från växelpostens 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 hemlig
an 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. 
1n~vanstående rader är några axplock ur den synnerligen innehålls- och 
detaljrika beskrivningen över anfallet. Författaren har intervjuat ca 

50o överlevande personer fr ån båda sidor, militära som civila, och ger 
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 mlss
lyckades denna ödesdigra söndagsmorgon. 
Boken rekommenderas varmt, icke minst för att ge läsaren den utmärkta 

skild·ring 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. 
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Notiser från nar och fjärran 

Sam1nanställda av Marinens Pressdetalj. 

Storbritannien. 
Jagare. 

De båda första jagarna av »County-klass» ha r nu kölsträ cl. ls . 

tredje fartyget av samma !dass kommer att kölsträckas före arPts 
Jagarna får ett deplacem ent av 5 000 ton. 

Det 
slut 

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 dubbeltorn, 2-robotlavettage för Seacat, l-ro. 

botlavettage för Seaslug, konventionellt !v samt antiubåtstorped< ·. Varje 

fartyg skall utrustas med en Westland-Wessexhelikopter. 

Marine Rundschau aplil 1959. 
:F regatt ·;>r. 

L incoln, den fjärd e av flygdiriger ingsfregatterna, sjösatt es den 6 april 
i. Glasgow. 

Marine N ews apt il 1959. 

H.hyl och Yarmouth av Whitby-klass, har sjösatts på örlogsYarvet i 
Portsmouth och hos John Brown & Co. 

4-81 

:Fartyg iansprålitagna för föt·sök, JHOvture t· m m. 
]3. obotfartyg, 2 jagar e av »C»-klass, 14 fregatter, 4 ubåtar, 24 min
l r 

re 2 mtb . 
svePa ' 

c. Trängfartyg. 

46 fartyg a~ skilda typer. 
D· :Fartyg 1 r eservflottan och fartyg un<l c1· ombyggnad etc. 

5 
hangarfartyg, l slagskepp, 8 kryssare, 30 jagare ( 4 »Daring»-klass. 

Battle»klass 12 »C»-klass, 1 »O»-klass), 55 fregatter, 2 snabbgående 
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 rullor och kommer att 

nedskrotas : 

Eskorthangarfartyg. 
Cape Experance, 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. 
Marine News ap il 1959. Tennessee, Maryland, California, Colorado, West Virginia. 

Ubåtar. Tunga kryssare. 

Dreadnought kommer att kölsträcl<as sommar. Chesterville, Louisville, Augusta, New Orleans, Portland , Minneapolis, 

The Navy n a j 1959. Tuscaloosa, San Francisco, Wichita. 

Sangu in c har överlämnats till Israel och fått namnet Rakov. 
Marine News april 1959. 

Under budgetåret 1959- 1960 kommer följande fartyg att inga 1 >Royal 
Navy» : 

A . Fartyg i akth· tjänst. 

3 hangarfartyg, 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 snabbgåend e minutläggare, 28 minsvepare. 

Lätta kryssare. 
Birmingham, Savannah, Honululu, Cleveland, Colum.bia, Montpelier, 

Denver, Santa F e, Houston, Mobile, San Diego, San Juan , Oakland, R eno. 

Jaga.re. 

I<enneth D 
lia· t· 1 1 Vietory 

Our Navy april 1959. 

Bailey, erhöll allvarliga skador, då hon kolliderade med 
i Gibraltarsund den 4 mars. 

Marine News april 1959 . 

1 tung kryssare, l fregatt, 15 jagare och ett antal trängfartyg kom
~er att besöka Chicago och Duluth med anledning av att »Stora Sjöarna» 
••U .. 0PPnats för oceanfart yg. 

Marin e News april 1959. 
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Ubåtar. 
Barbel torde vara världen snabbaste dieselelektriskt drivna ,1båt 

god för 25 k n op . Atomubå ten Skipjacks fart väntas ligga m ellan 35' ~ 
knop . --,r. 

Marine Rundschau a pril 
1959 

Po rt ugal. 
F regatt·er. 

Två brittiska fregatter kommer att inköpas fö-r sammanlagt . 748 .13g 
. N l. Manne ews a pril 1959. 

Tyskl and. 
Fregatt-e•·· 

Raule (f d britt A lbrighton) och Brommy (f d britt Eggesford ) har 
införlivats med västtyska flottan. 

Marine Rundschau a p t il 1959 

Emden sjösattes den 21 mars Hamburg. 
Marine Rundsch au a pri l 1959. 

Motorto1·pedbåtar. 
Kondor, Greif, Fuchs, Bussard och Falke har hissat befälsteckPn . Mar· 

ber och Sperber har sjösatts vid Lurssen - resp Kröger Werf t. 
Marine Rundschau a pril 1959. 

Mmsvepa•·e. 
Cuxh aven och Schiitze har J'l issat befäls t eck en. Widder, F l8nsburg 

och Waage har s jösatts. Capella , Mars , Pollux, Sirius och Spira har 
avrustat. 

Marine Rundschau a pri l 1959. 

6 minsvepare har beställts från Constructions Mecaniques Normandie, 
Cherbourg. 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 april 1959· 

Ubåtar. 
Oyashio sjösattes i april. 

Marine Rundschau a pril 1959· 

.J-83 

Förenade Arabrepubliken. 

)11iral Abdel Fattah Ibrahim har m eddelat, att flottan nu bestå r av 
p.. åJar av sovjetisk » W »-klass, l ubåt av »M »-k lass, 4 jagare, 4 fr e

g tltb 
1
• 2 korvetter och ytterligare 70- 80 fartyg av skilda slag. Man

•~>t e ' 
• 55tyrk an uppgår till 7 000 man. 
; J(I>P Marine Rundschau april 1959. 

Fi nland. 

ven br ittiska korvetten Oxford och minsveparen Plucky kommer a tt 
överJämnas till Finland. 

Marine Rundscha u. 
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