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Av överstelöjtnant E. Nordliny. 

Årsberättelsen i artilleri och handvapen 19-16 himna
de en tämligen fullständig översikt över läget på det ar
tilleristiska området vid denna tidpunkt. Sedan dess ha 
i årsberättelserna avhandlats vissa artillerisliska avsnitt, 
inom vilka större förändringar skett. På grund av den 
nu rådande snabba utvecklingen inom artilleriet torde det 
emellertid vara påkallat att här lämna en allmän över sikt 
över nuläget beträffande utvecklingen inom det marina 
artilleriet i dess helhet. Modernt kustartilleri och dess 
möjligheter samt vissa med dylikt artilleri sammanhäng
ande problem komma jämväl att upptagas till behandling. 

Beträffande handvapen h ar ingen förändring av stör
r e b etydelse ägt rum under det senast året, varför denna 
materielgrupp icke kanuner att heröras här. 

Karakteristiskt för den artillerisliska utvecklingen av 
idag, särskilt if råga om luftvärnsartilleriet, är strävan ef
ter ökad projektilhastighet (utgångshastighet och h astig
het i b anan), ökad precision, ökad eldhastighet samt 
snabbare målfattning och ökade möjligheter a tt följa 
mål, som röra sig m ed mycket stora vinkclhastigheter. 

1'idglcrift i Sjöväscndet. 22 
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A. Materielöversikt. 

l . PjäsmaterieL 
:VIo(lcrna pjäser konstrueras i stor utst räcknin g sa , 

att de kunna användas både som flackbanc- och luft
värnsartilleri. Xvcn dc pjäser, som till huvuduppgi ft lt a 
bekämpandet av ytmål, ).;.unna clårför i allmänhet höJd
rikt as till ()0°-80° och ha vanligen obegränsat sidriklft Il. 
Bikthastigheterna ä ro stora, exempelvis 20- 25 gt:ader /s< k 
j höjd samt 20- 30 gradcr/ sck i sida, och cldhastJghetcr.•a 
höga - för medelsvå ra och grövre låtla pjäser 2;) ":) 
skoll / min, beroende på ka:ibcr och använd m etod lir 
den automatiska laddningen. 

På närluftvärnspjäser ställas givetvis stora krav , 1 
särskilt m ålfatlnings- och rikthastigheterna samt cldh:J.s ll,.,
hetcn. Exempel härpå lämnas nedan. 

Hörliga pj~iscr äro ofta monterade i självgf1cmle lt
vcttage, som medgiva förfh·ttning med hastigheter av 01 l
kring 50 kln / tim på landsväg, och som ha mycket g< d 
framkomlighel i terräng. AB Bofors använder i stor t•l.
slr~1ckning Lhandtraktorlavctlagc p ~\ sina nykonslruklion 1 r 
av rörliga pjäser. 

Strävan efter stma utgångshastigheter har i.i.nnu iL ·,c 
sall slörrc spår i konstruktionerna. Dc småkalihriga P.iii
scrna ha sålunda utgångshastigheter av 000- 1000 m/s• k 
(vid underkalibrering dock betydligt högre värden), m_·
dan vid övriga kalibrar en utgångshastighet av 800-R l l 
mjsek är vanlig. 

För att öka eldrörens livslängd kyles ofta cldrörs-
fo(h·cl med en vätska, som får strömma i kanaler 1'·1 
fodrets utsida. Eldrörsfodret göres tunt och snabbt trl-
bvtbart även vid stora kal ibrar. . 

. Dc stora eldhastigheterna erhållas genom automa tt-
serad laddning. Yid AB Bofors' konstruktioner u tfor lll <1s 
laddautomalerna i huvudsak enligt två olika principer, h< 1

' 

3 13 

benämnda »pcndelsyslcmct» och »solfjädcrsyslcmct», Yid 
det förra g ripas de genom en h iss uppförd a, på hylsbottnen 
stående pa tronerna av e n i tappcen trum lagrad , fjäder
påverkad pendel, som fö r upp patr onerna ti ll kanonens 
bakp lan och bildar luddbrygga vid patronernas ansält
ning med en automatisk ansåttarc. Yid »solfjädersystc
met» matas p:1tronerna fdtn en hiss in i ett solfj~idcr
form at, parallellt med eldröret liggande laddbord. Ladd
bordets mot hissen v~inda ände är belägen i tappcentrum 
och bibehå lle t· sålunda si L läge vid höjdriktningen. Den 
andra ändan ä r öppen mot laddbrvggan . P a tron erna , 
som uppförts i hi~sen med spetsarna vända in mot eld
röret, komma atl vid malning genom Jaddbordc! vridas 
90° och införes p {\. Jaddhryggan fr å n sidalL Systemet 
m edgiver stor eldhusligilet (70 a 80 skott/ min vid en 12 
cm pjås) men medgive r id.;.e ti!ldickligl snabbt amnmni
t ionsbyte, särskiH i tom, samt tar stor plats. Systemet 
kommet· därför ej gän:a till anviindning i tornko nstruk
tioncr, vid vi lka i s li:ille t »pendclsystemel» v anl igen an
vändes. Eldhastigheten blir emellertid då avsevärt lägre 
(ca -10 skott / min Y id en 12 cm pjäs). 

Någon principiell k alibergräns uppåt för anloma li
ser ad laddning kan ej skönjas. Automatladdade wåra 
pjäs e1· kunna således k onst rueras och finnas - enligt 
uppgifter i ti dningspresse n - i USA. Sannolikt blir det 
vikten och dimensionerna på den patronc rade mnmuni
tionen (ammunition m ed laddningshylsa kan ocksft hin
kas) , som bli aYgörandc för var kal ibergräm-en ska H 
dragas . 

Dc stora m[tlfatlnings- och rikthastigheterna ernås. 
genom maskinriktning av pjäserna antingen på elektrisk 
eller hydraulisk våg. .:VIaskinriklningsanordningcn kan 
Vara fjärrstyrd från riktstativ eller eldledningsinstrumen
tering men kan även - som reserv - slyras från pjäsen. 
H.ent mekaniska, manuellt påverkade riklanordninga r fin
nas ofta som en ytterligare reserv. 
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Skyddet ägnas stor omsorg. lifedelsvåra och S \ 1. ,1 

i vissa fall även lätta pji:iser ombord och fasta sjöfr, ~ ~~~ 
pjäser i land uppställas helst i torn, som givas s[t litg il
huelt som möjligt. Tornpansaret göres dubb('lt, v ~1 ,- h~ 

det yl.lrc, tunnare pansarcl har till uppgift att få pro k
lilerna a[t k1cvern, innan dci. inre pansaret brutits, ' q 1:_ 

att förhindra riktad spr~i ngverkan. Icke tornuppsli\1 .!?,, 

fas ta pjäser ävensom självgående pjäser förses med l, lf

ligas L möjliga splitlerskydd (upp till 30 mm å en 12 m 
sjä!vgi'tendc pjäs av AB Bofors' kon;;truldion). 

Som exempel på moderna pjäskomd.rukiioncr 'n 
valts pjäser med -W ot:h 37 mm samt 12 och 13 cm k, I i
Le r, samtliga av AB Bofo!'s' kunslruktion. 

40 mm apjäs. 

Dcnn:1 pjäs ulföres som en fast pjäs för uppsUi ll n 1g 
ombo rd eller i land eller som fäHapjäs . Den kan cm ·1-
lcrtid även förses med ett självgående lavcHage, va r id 
dess huvuduppgift blir luftskydd av fordonskolo nne r 
o dyl. Dc olika versionerna skilja sig f r ån varandra · n
dast beträffande detaljer, som sammanhänga med J, i!
sens uppställningssä tt. 

I c\el följande lämnas en kortfattad beskrivning 'lY 

pjäsen. 
Eldrbrct är omanllat och fastsail med cll bajonettlns, 

vilket möjliggör ett myckel snabbt eldrörsbyle. 
Mekan ismen ä r helautomatisk med vertikalkil och ilr 

så ulförd, att under aulomalcld skottet avlos~;as, im .a n 

eldröret ännu har gålt till valls, varigenom både rek :· l
kraftcn och vibrationerna reduceras betydligt. 

Laddning. Pjäsen laddas för hand med Ll pa!n)llC!' 
på en gång. Patr onerna sammanbållas av en ram , sn 
beskaffad, att den med ett. enkelt handgrepp kan f ast
sällas till andra ramar. Härigenom k an pjäsen lad d a ~ 

med lG patroner som bc rcdskapsammunition. Pö gru nd 
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av den slora eldhastigheten erfordras två laddare, en på 
var sida av pjäsen. Laddama hämla palronknippe11a 
frå n var sitt magasin omedelbart bakom pjäsen vill· ·1 
m agasin fyllc..s utifrån . · ' "' 

Auj'yring kan verkställas anlingcn elektriskt från eld
Jedningsinstrumenlet (riktstativel) eller mekaniskt av 
höj driktaren genom pedalavfyring. 

Riktning. För att uppml. erforderliga målfattnings
och ri kthastigheter är pjäsen maskinriktad. Hiktmaski
ner iel består av en elektrisk motor, som driver två hvd
rauli ska, variabla växlar (speed gem·s), som äro ansiut
na till det höjd- resp sidriktade syslemct. Riktmaskine
riet kan fj~irrstyras från ett separat eldledningsinstru
m ent (riktstat iv) men kan också som reserv styras av en 
riktare vid pjäsen. Pjäsen kan också som en andra re
serv r iktas mekaniskt av två riktare vid pjäsen med hjälp 
av r eservsiklen. 

Riktstativet med sitt eld1cdningsinslrumcnt uppställes 
vid sidan av pjäsen (pjäscma) på sådant avstånd, all 
m ynningsflamma och rök ej inverka på riklstalivels be
tjänande och för att mot pjäserna riktad eld ej skall 
skada bemanningen vid riktslativel. För alt detta skall 
vara möjligt med bibehållande av erforderlig noggrann
he t i riktningen förses pjäserna med paralla:xkorrektörcr. 

Balansering. Det eleverande svslemca är fullsUin
digt balanserat även under rekylen, ~arigcnom pjäsen ar
betar mycket lugnt under eldgivning. 

Fiiltlaveltagct. I detta utförande är pjäsen uppställd 
på ett J.-hjuligl chassi, som medger transporl med stor 
hastigheL Chassiet har lrycklnftbromsar, som manövre
r as från dragfordonet. 

Yid övergi1ng till eldställning sYi:ingas två ben ut från 
lavettaget, vareftet· detta sänkes ned. .Markplattorna, p~t 

vilka pj~isen står, äro justerbara i vertikalled, så rrtt den 
axel, kring vilken del sidriklade systemet vrider sig, kan 
bringas i vertikalt läge. 
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57 mm fä ltapjäs. 

Även 57 mm apjäs har konstruerats fi.ir såv~il hs t 
uppstä llning som för rörliga förh å llanden. E nä r de n 
fasta pjäsen har beskrivits tidigare1 l, lämnas lt~tr en kort
fattad r edogörelse endast för fältapjäsen. 

Pjäsen ä r i princip konstruerad på samma sätl s011 1 

•W mm apjäs. Större pr incipiella skiljaktiaheier för eli''"" 
• '-J ~~u 

endast beträffande eldrörels konstruktion och laddau to-
maten. 

Eldröret är försett med ett snabbt u lbvtbart, v~itskc
k ylt eldrörsfoder av speciall egerat stål. I\.-vlvätskan - _ 
en blandning av glycer in och vatten - införes genom 
slangar från en kyld behå llare till eldrörets bakre del och 
får därefter cirkulera mellan eldrörsfodret och eldrör-;
väggen i 16 längsgående kanaler till elch_.örets främsta 
del, varifrå n den återföres till behållaren genom ett ulan
på eldröret lagt återgångsrör. Genom d enna anordning 
ökas eldrörets livslängd avsevärt. 

Laddningen verkställes för hand av en laddare pet 
var sida av pjäsen. Patronern a nedföras, smnmanhål!
na två och två av r anw!·, i e tt nwgasi n, som har pla ts 
för 6 patroner och är placerat över mekanismen. Omedel
bart bakom eldröret finnes ett magasin för va rdera ladd a
r en med plats för G rama r i varje. 

Pjäsen ~ir uppställd på ett chassi av i princip samma 
beskaffenhet som chassiet till lO mm apjäs. Pjäsen k an 
framföras med en maximifa rt a v 60 lon / lim. 

12 cm fältlvapjäs. 

Denna pjäs, som beträffande större delen av laYcl Lt
gcl endast föreligger i projek t, är speciel!L aYs edd fi ii· 

' ) Årsberättelse i artilleri 1946; en d el häri lämnad e uppgifter 
böra dock korrigeras något en ligt det följande för >~tt kunna gii.l a 
nu tillverkade pjäser. 
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beskjutning av luftmål på medelstora och stora avstånd 
men k an även användas mot sjömå L Den avses alt trans
porteras i en transportenh et på två ·1-IJjuliga boggier. 
Pjäsen skall kunna användas i vanlig fä ltuppstä llning, 
varvid boggierna borttagas vid skjutning vch pjäsen 
sänkes ned mot marken. Skjutning skall även kunna 
äga r um u tan att boggierna tagas bort, i vilket fall pjä
sen vilar på i lavettens balk inbyggda domkrafter. 

I första hand avses emellertid pjäsen bliva utförd 
för uppställning på förut iordningställda u pps tä lln ings
platser. Vid uppställning på dylika platser lyftes pjäsen 
av d e i lavettbalken inbyggda domkrafterna, varefler 
boggier na föras undan och pjäsen sänk.es ned samt skru
vas f ast vid fundamentet. 

Riktmaskineriet h es lå r av en motor, som driver två 
hydrauliska, variabla växlar (speed gears), anslutna till 
höjd- och sidriktanorclningarna. Växlarna äro förseelda 
m ed fullständiga anordningar för r eglering m edels t fjärr
styrning från ett separa t eldledningsinstrument, men de 
kunna i reserv även regleras m edels t rattar av på pjäsen 
placerade riktare. Rattarna kunna även användas för 
r ent mekanisk h andriktning. För de på pjäsen placerade 
riktarna finnas sikten. Riktningen utföres sålunda i prin
cip på samma sä tt som vid "10 och 57 mm apjäser. 

Laddautomalen är av »solfjä der»-lyp. Ammunitio
nen inlägges i elt magasin, p lacerat på plUJllformens 
vänstra sida och rymmande 30 skott. En maskindriven 
hiss transporterar skottet från magasinet till det solfjä
derformade laddbordel, rymmande 9 sko lt, längs vilket 
det inmatas i m ekanismen. I-lis sen som rvmmer 11 skoll, 
kan i reserv drivas för hand medelst r;ttar, placerade 
på vänsler sida framme vid magasinet. . 

Omedelbart fö r e inmatningen i mekanismen kunna 
tidrören, då sådana användas, temperas i en h.'draulisk, 
kontinuerligt reglerbar, automatisk temperingsmaskin, 
som medgiver en laddödtid av 0,5 sele 



31H 

Au{yring kan utföras antingen på elektrisk väg frn n 
eldledningsinstrumentet eller med mekanisk avfyrni n gs~ 
anordning på pjäsen. Vid automateld avfyras skottet, 
innan kanonen gått till valls, varigenom rekylkraften och 
vibration erna kunnat reduceras väsentligt. 

Dc lomma patronhylsorna ledas av en hylsränna w h 
utkastas framåt under eldröret. 

Eldröret är försett med vätskekylt, lätt utbytbart el '1-
rörsfodcr. Kylningen av eldrörsfodret är i princip u t
formad på samma sätt som vid 57 mm apjäs. För ~ lt 
ytterligare öka eldrörets livslängd äro enhetspatronern a 
så konstruerade, att vid laddningen projektilen på gru nd 
av sin tyngd frigöres från hylsan och ansättes i räffclw 
sprunget. 

Det eleverande systemet är balansend på samma si1 i t 
som vid 40 och 57 mm apjäser. 

En bakåt lutande sköld är placerad på höger si <' a 
framför riktarplatserna och en vertikal, delvis buktPd 
sköld är placerad på vänster sida som skydd för his -;
skölarcn. 

15 cm apjäs i torn. 

Ifrågavarande pjäs, som är avseeld att uppställas i 
land, föreligger endast i utkast. Del kan emellertid va , 1 

av intresse att se, hur långt konstruktörer na på g:od 1 

grunder anse sig kunna konnna med moderna konstruk
tionsmetoder. 

Pjäsen maskinriktas och riktmaskinerie t fjärrslyrc :- i 
princip på samma sätt som ovan angivits för 12 cm fä i ,
lvapjäs. Laddautomaten konstrueras enligt »pendclsys k · 
mct» , varvid patronerna, smn i durken förv aras i nwgP
sin, från magasinet överföras till pendeln m edelst ( 1 

elektriskt driven hiss . 

Avfyring verkställes på elektrisk eller mekanisk väg 
c) 

på förut beskrivet sätt. Tonuna hylsor utkastas bak[ll 
genom en lucka i tornet. 

Eldröret förses med v ä tsk e kylt, lätt u !bytbart eld
rörsfoder. 

Tornpansaret görc dubbelt, varvid det yttre, tunnare 
pansaret skall få projektiler att krevera, innan det inre 
pansaret brutits, samt skall förhindra riktad sprängver
k an. För att hindra krutgascl' att nedtriinga lill durken 
är tornet helt avskilt från denna (hisstrumman torde 
dock icke kunna tätas fullständigt utan torde böra u r-
blåsas med fläkt) . Härjämte förses såväl torn som durk 
m ed evakueringsfläktar. 

2. Eldledningsinstrument 

a. Centralinstrument för flackbaneartilleri. 

Traditionella centralinstrument (cinstr) beräkna skjut
elementen för framförpunkten (Fp) med hänsyn till geo
detiska avståndet och bäringen från en punkt i. pjäscrnar; 
närhet, här benämnd batteripunkten (Bp). Alla pjäser 
skjuta därvid med samma centrala skjulelement, vid be
hov påklädda individuella korrektioner (för parallax, 
olika slitning av eldrör en m m). Man har d~1 rvid borl
sett från de fel, som uppkomma därigenom, att man i 
stället. för att bcrbtkna den geodetiska bäringen och dcct 
geodetiska avståndet från varje pjäs till Fp, Yilkcl man 
rätteligen bör göra, och påkläda dessa erforderliga km:
rektioner beräknar skjutelementen från en central, för 
alla pjäser gemensam punkt. Man bortser ock.så från dc 
fel, som uppkomma genom att m an använder dc centrala 
skjutelementen för beräkning av parallax i shi.llct för 
det geodetiska avståndet mellan Bp och Fp. (Den härav 
beräknade parallaxen skall egentl igen även kOLTigeras 
för d agsinflytande m m.) Detta kan möjligen ha si tt b e-
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rätligande, då därav upplwmna fel äro små i förhåll a nde 
till andra fel, vilket framförallt är fallet, då pjäserna äro 
lJ elägna tätt in till varandra och Bp, samtidigt som f e 1 en 
i t ex mät elementsbestämningen äro r elativt stora. Ont
bord tord e m an fortfarande kunna bibehålla den tradi
tionella konst ruktionsprincipen i de tta avseende, även se
d an mätelementsbestämningen numera blivit säker. 

Förhålla ndena i land äro annorlunda. Pjäserna i ett 
m edesvårt eller svårt sjöfrontsbatteri uppställas m ed et t 
avsevärt avstånd m ellan varandra för att m.inska föl jder
na av fientlig motverkan, och avstånden från pjäser till 
Bp bliva därför oftas t stora . De fel, som uppstå genom 
ovan nämnd princips tillämpande och genom paral!axb,~

rälming m ed utnyttjande av d e centrala skjutelemen lell, 
kunna icke anses vara tolerabla, sedan mätelementsbe
stämningen numera blivit praktiskt taget spridningsfri 
och skjutelementsbestämningen kan göras korrekt. 

Konstruktörerna övergå därför alltmera till a tt konst
ruera cinstr så, att skj u telem_enten beslämmas individ uel lt 
för varje pjäs. E tt sådant cinstr k an sålunda bestå a v 
en central målvägsenh et, som bestämmer m å lets läge och 
rörelse tillstå nd, det senare angivet i fart och t ex ku rs
bäring, medan för varje pjäs avses en enhet, som uträk
nar erford erlig framfö rh ålln ing och erforderliga korrck
tioner med hänsyn lill avståndet och bäringen från pjäsen 
till Fp. Sist nänmda enhet lämnar också impulserna föt 
p jäsens fjärrriktning och/ e!ler innehåller en givare till 
ett orderöverföringssystem av önska t slag. Man efle rstr~t
var att göra de olika enheterna h elt skilda från varandra, 
varigenom risken för cins lr totalhaveri minskas sam t r c
parationstjänslcn och transporten av instrument under
lättas. 

För att cinstr skall arbeta noggrant även då icke 
spridningsfri mätelementsbestämning förekommer, såsom 
fallet är, då vissa optiska mätinstrument am·ändas, tl i

jämnas avstånds- och bä ringsmätningen. Målels kurs-
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bäring och fart skall kunna r egistreras, vilket antingen 
sker genom r egis trering på lämpligt säll av m ålvägen 
eller så att den genom m ålföljningen erh å llna fa rlen och 
kurshäringen visas på en skala . Instrumentet hör emel
ledid alllid arbeta med inställd fart och kurshä ri ng, vari 
genom snabb igångsättning på grundval av b edömd farl 
och kurs möjliggöres, ins trumentet kan arbeta, även när 
mätelement tillfälligtvis ej kunna lämnas, samt möjlighel 
finnes a tt snabbt möta m å lets girar och fart ändringar. 
Man eftersträvar även en kontinuerlig regis trering av 
framförpunktsfelet, d v s skillnaden m ellan framförpunkt 
och m ålläge efter skjut- och dödtidens slut. Cinstr för
ses m ed n edslagsur samt med anordning för avfyring av 
pjäserna, då eldledar en befinner sig på s-platsen. Befin
ner sig eldledaren på k ommandoplatsen, avfyras pjäser
na från denna. 

Bl a för att under lätta parallaxräkningen arbeta mo
derna cinstr ofta i ett rätvinkligt koordinatsystem. Här
vid sker omvandlingen me11an de polära mälelementen 
till d et rätvin'Idiga systemet an tingen i en koordinat
omvandlare vid mätinstrumentet eller i cinstr. 

Instrumentet arbetar vanligen elektriskt - m ekani skt 
med servodrifler. Elektriska .instrument arbetande efter 
reläsystem eller med elek tronrör, finnas emellertid också. 

Betjäningen vid cins tr torde i allmänhet icke över-· 
stiga 3 man. Erforderlig bemanning .i splatsen (clclled
ningscentralen) torde emellertid bliva beroende på bchöY
lig bemanning vid haYe rier p [l cinstr och /eller ordcröve r
fö rings a n ordningar. 

Modcma orderÖYerföringssystem, exempelvis magslip , 
kunna numera överföra mät- och skjulelement med myc
ket små toleranser på även slora avstflnd. Införandet av 
11lätelem enten i cinstr, ävensom skjutelementens ÖYerfö
rande lill pjäsern a, kan sålunda i allmänhet ske k onti
nuerligt och utan manuellt ingripande. 
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De moderna mätmetodern a v id tabellinskjutning, h i tt
r e b a ll istiska beräkningsmetod er och möjligh etern a a Il i 
m a lenw tikmaskin erhå lla erforderligt beräkningsari l'le 
~n abbt u~fört äv: n ~eträffande så dana faktorer, SO!ll ej 
aro tabellerade 1 skJutlabeiler eller beräkningar hö.r 'iil' 
lämna ett b etydligt säkra re underlag för tillverkni ng a~ 
nörvändiga kurvkroppar (mo tsvarande) i cinstr ~i n s< 111 
hitti lls vari t fa11et. Man kan därför räkna med att i l'l l 
modern t cinstr skjutelementsberäkningen sk er m ed m .:
kel sm å fel. 

b. Instrumenteringar för pjäsvis eld vid skjutning mot 
sjö mål. 

I frå ga om pjäsmateri elen har i det föregående fra 1 l 

ll å llits, a tl den enskilda pjäsens eldkraft bl a genom c' ·l 
automa tiserade laddningsarbetet m å ngdubblats i fö rl l< I
lande till icke automa tiska pj ä ser. En mode rn 15 c 11 

apjäs skjuter per tidsenhet t ex lika m å nga skoU S (' , , 

e ller f!era skott än ett 4-pjäsbattcri m ed pjäser av om \
dern typ . Därest var je mod ern pjäs förs es m ed noggul J

n a instrument för läge- och skj utelemen tsbestäm ning ~a 1 i 
för eldobserva tion, borde m an så lun da kunna erhåll a sat -
m a eller stön·e verk an av elden fr ån en pjäs än av c t 

helt batteri m ed äldr e pj äse r. Man skulle med an dr,l 
ord kunna n öja sig m ed enpjäsba tlerier . Å andra sid ~ 1 

hör bl a beaktas a lt situationer - kor ta stridsmome r ' . 
m olståndskraf tiga m ål o dyl - ofla u ppkomma, då cl<L 
samling av flera eldenheter är nödvändig fö r att up pl ' 
ö nskat res ultat. 

Det har sålu nda visat sig ändamålsenlig t att nänn 
re penet reTa problemet »pj~isvis eller batter iv is cl<h>. 1 1 

undersökning här av har verkstäHis av kapten Bo \Ycst i ., 
RA, som har redogjort för sina resultat i Tidskrift fi r 
KustartiHcrieet n r 2/19. Av d enna re dogörelse ävenso 1 

av dc un d ersökningar, som förfa ttaren av denna årsh -

rättelse verkshilll i detta ämne, framgå r b l a aU i många 
situa ti one r den p jäsvisa elden ä r övcrhigsen balterieldcll, 
då modern ma teriel kanuner till anvä ndni:1g. 

Moderna batterier för sjömålsbekämpning böra v ~~ IT 

så anordnade, alt elden med max imal vcrkm1 antingen 
kan avgiva~> batterivis c!ler som pjäsvis eld. \'n rj c pjäs 
bör därför va r a .försedd med en ch1lcd!1ingsradar, m ed 
vilken även fullständig eldolJservalion skall kunna vcrk
s:ällas, samt med e tl optiskt avstund;-;m~ilnings inst rument 

i r eserv. Yidare bör pjäsen förse,., med ett eldledn ingsin
stn uncn i, som läm nar tiHri:i.dd igi noggranna skj u tclemenl. 
~istnämndg inslrumeni, som lämpli gen benä m nes pjäskor
reldö!·., äi· iäml:igen enkelt, entir det b l a icke behöver 
r älu:a m~'d parallax. En modern pjäskorrddö r utfö:es 
i princip sflsom ett cjnstr och arhclar m u l samm a ell e r 
prak tiskt tage t sam m a n oggrnnnhet som detta . 

Pjäsk orrektören placer as om m öjligt i själva p jäs
platsen och skall, vid övergå n g till pjäsvis eld, ef ter ~;na bb 
~mkoppling kunna styra p jäsens rik tm askine;·i m ekaniskt 
e!le r p å elek trisk väg. E ldledningsradarn och a vs tånds
mätningsinstrument vare sig b öra eller ku nn a a v u trym
messkäl grupperas till pjäsen uta n uppställas sk ydda de i 
dennas nä rh e t på sådant avstånd frå n pjäsen, att paral
laxen kan försummas, n1.en dock så att skakningarna vid 
eldgivningen samt mynningsflamma och rök icke s löra 
dem. 

Skulle så vara att cinslr eller förbindels erna m ellan 
delta och pjäserna sättas ur funktion men att man ändå 
vill dirigera pjäserna centralt, eller har även eldlednings
instrumenteringen vid en eller flera pjäser havererat, kan 
man som en reserv åstadkomma, att elden från samtliga 
pjäser ledes från en oskadad pjäs med dennas eldled
ningsanordningar. Pjäserna måste emellertid då vara 
försedda med parallaxkorrektörer. Då pjäserna härige
nom komma att skjuta med något felaktiga skjuttider, 
b 1 ir elden icke så noggrann som v id eldledning med c inslr 
eller som pjäsvis eld. 
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c. Luftvärnscentralinstrument. 

Flygplanhastigheternas snabba ökning, erfarenh ete rn 
beh·äffande eldverkan, nlYecldingen av lvannnunitione: 
m fl omständigheter ha medfört, att lvcinslr ständig t va
rit under utv ecklin g. Icke minst har så varit förh~1llandc t 
i vårt land. Det torde emellertid föra för lång·t alt u -·, .... ~- l 

in härpå i denna årsber ättelse. I slället skola principe 1 il <l 

för dc nvastc konstruktionerna hckmdlas i korthet. ~:tL>
r a slötTe p r incipiella skillnader mellan kons truktion er.;:, 
fö rel igga emellertid icke. 

Liksom cinstr för flackbaneartill er i arbeta lvcinstr 
ofla i rälvinkliga koordinatsystem. Dessa kun na Yara 
rörliga m ed origo i målet och X-ax eln horisontell och j 

~'i ktp lanct eller fasta med X-axeln l ex i nord-syd. 

Dc popuhira mätelementen - avstånd, bäring OliJ 

höjdvinkel- erhållas från en eldledningsradar eller fr<lll 
elt centralsikte med op t iskt n1ätinstnunent m:h inma l::' 
i ett må lväginstrument eHer - Yid en annan konsruk L i o 1 

- i ett målvcktorinstnuncnt. I det förra utjämnas miit
elemcnten, beräknas målets rörelsetillstånd - angives i 
kursbäring, horisontalfa rl oeh vertikalfar t - samt över
föras mä telementen och fartkomposanterna i ett m c i 
m å lcl r örligt, rätvinkligt koordinatsystem. I det sena r, 
- må lvektorinstrumentet - sk.er ävenledes ber äkning :1 ,, 

målels rörelsetillstånd. Mätelementen och fartkom11os a n
terna överföras här till ett rälvinkligt lzoordina tsystew 
med fast origo och X-axeln i no rd-syd. I instrumentet u t
jämnas X-, Y- och Z-koordinaterna var för sig. 

Koordinaterna (X, Y och Z) jäm!e deras derivator 
(= hastigheterna i X-, Y- och Z-led, erhållna genom m å l
följningen) inma las i ett räknever k (computer ) - h elst 
ett för varj e pjäs, men vid tät gruppering inom batterie r. 
som sammanförts i divisionsförband, i nödfall ett för var
je batteri- som beräknar parallax och add erar denna lill 
koordinaterna. Instrumentet beräkna r vidare röre!seko r-
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r eldionen, b eräknar dc ballistiska korrektion erna, vilka 
u ttagas i X-, Y- och Z-led och adderas till vänlena fö r 
fr amförpunkten, samt omvandlar d e så erhållna skjutele
m enten till polära koordinater. Parallaxberäkningen kan 
också ~iga r um i målvektorinstrumentet (målväginstru
m entet). 

Lvcinstr utformas helst så, att det kan betjäna en di
vision, då i denna ingående batterier samverka mol ett 
och samma mål. Instrumenteringen förses då med tv:l 
CS och eldledningsradar smul två målvektminstrument 
(målväginstrum cnt). Härigenom vinnes, att samtidigt 
som. ett mål beskjutes med hjälp av den ena av dessa ut
rus tningar den andra kan börja målföljningen mot näsla 
anfallsvåg. 

Olika rikthastigheter tillämpas givetvis vid målfatt
ning och målföljn ing. Instrumenteringarna konstrueras 
även gärn a så att sedan mMet följts elt fåta l sekunder 
forts3tt m{dföljning sker fullkoml igt automatiskt, så länge 
målets rörelsetillstånd är oförändrat. Ändras rörelsetill
ståndet, kan ett snabbt manuellt ingripande göras . 

Instnuncnlen arbeta mekaniskt-elektriskt med servo
drifter eller enbart elektriskt. överförandet av mätele
menten ävensom överförandet av värdena från en instru
men tenhet till en annan samt skjutelementens övrförande 
till pjäserna sker automatiskt 

3. Ammunition. 

Strävan aH åstadkomma ökade projekti lhastigheter 
såväl vit! star ten som i banan har främst tagit sig uttryck 
i olika kon struktioner i fr åga om ammunitionen, framför 
allt projektilerna. Exempe1 härå äro raketprojektiler, 
fen- och sp etsstabiliserade projektiler, u nderkaliberpro
jektiler m. fl. sekretessen är emellertid stor b eträffande 
utvecklingen på detta område och föga är därför känt 
om hur långt m an nått . 
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4. Vissa ballistiska hjälpmedel. 

a. Matematikmaskiner. 

I _årsberättelse i ar Lilleri och handvap en 19 17 hi m la

d:s v1ssa uppgifte r angående maiem atikm askiner. ( p

giflerna komplelieras h ~1r n edan m ed en översikt ii\ e t· 
nuläge L 

Genom heslut den 2G/11 19-!8 har Kungl. ;vra j :l ut, •il 
c21 nämnd, matenwlikm askinnänwden, m ed uppgift , l i 

:-iG.mråd m ed CXlJeder, som nämnd en ä ger u lse, plan!~~ ,,1 

o::'h leda arbetet med anskaffning av m atematikmask n

nti"Ustn1ng fö r svenska b ehov samt dä rvid undersöka < ·h 

pröva fö r eliggan de möjligheter, dels a tl f d m ullandet 1_ 

k öpa , dels också att in om landet t illverk a dylik u tnt t

n ing. Åt nämnd en har vidare uppdragits att utreda ft ,_ 

ga n om lä mplig organisation för tillhandahå llande av m,_ 
te m a tikmaskinser v ice. 

I nämnd ens uppdrag ingår att följa utvecklingen i 1-

om och utom lande l på matematikmaskinbyggets och nn-

1ematikmaskinforskningens område. Nämnden är avse<ld 

~t to vara ett sammanhållande och rådgivande organ pa 
1fragavara nde område och har att i detta svfte hålla k o ,

takt med företräda re för de forskningsområ den, som k un

na beräknas ha behov av matematikmaskinservice. 

19-!7 års riksdag bemyndigade Kungl. Maj :t att vi d

taga åtgärder för anskaffning av matematikmaskinutrus t

ning inom en kostnadsram av 2 miljoner kronor samt at

visade 100.000 kronor för anskaffning av m a temalikm :-

skinutrustning för hudgeU11·et 19-17--!8. Härvid avs :c1 gs 

matematikmaskiner att anskaffas från utlandet (USA). 

Då del emellertid visade sig vara förenat med stora 

svårigheter att frå n utlandet anskaffa malcmatikmask l

ner, bemyndigade l9L18 års riksdag Kungl. Maj :t att dispo

n era de medel, som av riksdagen anvisats för anskaffni111~ 

av malematikmaskinutrustning, jämväl för tillverkning 

inom landet av dylik utrustning. 

327 

För tryggandet av det omedelbara behovet av mate

matikmaskiner tänkte sig nämnden ursprungligen an

skaffning av två matematikmaskiner av sifferlyp, nämli

gen i försla hand en relämaskin och därnäst en elektron

rörsmaskin (eller därmed jämförlig maskin). Den förra 

skulle lillverkas inom_ landet men beträffande den sist

nämnda lämnade nämnden öppet, huruvida maskinen 

skulle köpas från uilandet eller helt eller delvis tillverkas 

inom landet. 
Det har emelle!'ticl visa t sig omöjligt att frå n utlan

d et f n anskaffa vare sig relämaskin eller elektronrörs

Inaskin eller ritningar till sådan. 1949 års riksdag anvi

sade därför hl a 530,000 kronor för matematikmaskinuL

rustning, varjämte Kungl. :Maj :t bemyndigade nämnden 

att omedelbart igångsätta tillverkning inom_ landet av re

lämaskin i huvudsaklig överensstämmelse med ett av 

nämnden ingivet förslag. 
För närvarande är sålunda under byggnad i Sverige 

en relämaskin, huvudsakligen avsedd för ballistiska be

räkningar m en även för vissa andra liknande problem. 

Maskinen, som borde ha varit färdig i oktober, är för

senad men beräknas vara färdig i december 1949. Under 

våren 1950 kommer den att provköras under överinseen

de av en av m_alematikmaskinnämnden tillsatt arbets

grupp. I viss utsträckning kan man använda maskinen 

under proven för lösandet av aktuella problem. Från och 

med d en 1/7 1960 beräkn as relämaskinen vara i full drift 

och från denna tidpunkt torde man således kunna beställa 

arbeten att utföras av densamma. 
Planläggning pågår jänwäl för en eleklronrörsma,

skin. Arbetet hänned utföres av en kommitte under ord

förandeskap av professor Ekelöf. Av elektronrörsm_aski

nen har numera bl a ett elektrostatiskt »minne» av \Vil

liamtyp färdi gställts. Undersölming p ågår för att utröna, 

om fördelar slå a tt vinna genon1 att använda transduk

torer eller transistorer i stället för elektronrör i denna 

Tidskri[l i S.iöt·iisen det. 23 
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typ av mycket snabba maskiner. Planeringsarbetena to rde 

pågå hela delta budgetår och beräknas fortsätta även niisl

kommancle. Medel har emellertid äskats så, atl byggande t 

av maskinen kan påbörjas nästa budgetår. Maskin < ns 

färdigställande, planeringsarbetet inberäkna t, ber ä k 11 '1S 

kunna ske inom en lidrymd av 3 år. 

b. Vindtunnlar. 

För närvarande saknas inom landet möjligheter a :' i 

vindtunnel studera mecl höga projeklilhastighelel' sam

manhängande ballistiska problem, exempelvis utformn in. ~ 

av artilleriprojektiler för höga hastigheter, vissa prohlt~1 1 

sammanhängande med fen- och spelsstabiliserade proj ll -

tiler, underkaliberprojektiler, raketprojektiler o s v. 

Flygforskningskommit ten avgav emellertid i febru n ·i 

19-!9 cll utlåtande beiräffande vindtunnelanläggningn . 

På grundval härav äskade FF A medel för påbörjande a · 

en slor vindtunnelanläggning. Hela anläggningen hcri1k

nades komma att kosta ca 2-! miljoner kronor och för in

nevarande budgetår beräknades ca l1f:2 miljoner kron or 

bliva erforderliga. As detta helopp erhöll emellertid FF \ 

endast 75,000 kronor för fortsatt u lredningsarbetc. 

AB Bofors har emellertid förklarat sig villigt att d el

taga i kosinaderna för en speciell ballistisk vindtunm l 

med upp till l miljon kronor. 
Det konstaterades, alt FFA vindlnnnel icke mecl sh

kerhet medgav lösningen av alla ballistiska problem. P n 

KMF initiativ tillsatte därför de centrala förvallningm'H'l 

ett utskott, benämn t »ballistiska vindtunnelulskoltei» med 

representanter från bl a FOA och AB Bofors. Utskottet 

har igångsalt en snabb u lrcdning tillsammans med fly g

forskningskommi llens vindtunnelexperte1·, vi lken u t red

ning blev klar sistlidna oktober . Den g:'lr u t på att dc 

ballistiska önskemålen häst lösas genom SFA vindtunnel

anläggning j Trollhättan, vilken anläggning är under 

byggnad med bidrag från flygförvaltningen. För ett be-
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loPP av JOO,OOO kronor kan SFA :s nu planerade lunne] 

komplclieras så, att den medgiver lösning av en sior del 

av dc ballistiska problemen. Samtidigt fortsällrr utred

ningen sill arbete, och medel äsh1s därför för avlöning 
av experter och för arvoden, resor 111 111. ~ . 

A v el c två här ovan nämnda lunnlarna är FFA :s tun

nel en vacuumlunncl med I[1ga tryck i miilkanalen. Med 

tunnel av dylik l~'P är det myckcl svårt aH lösa vissa 

ballistiska problem. SFA:s tunnel iir en högtryckstunnel, 

där det höga trycket i tunneln erhi'lllcs bl a därigenom, 

att ettluftmagasin ilcdsprbinges i berg, så att clcct k~mmer 

att ligga på elt djup av omkring 8ii m under Göta älvs 

nivå. Trycket i tunneln blir 8,'") ala. 

B. Några synpunkter på modernt fast kustar::: 

tilleri för sjömålsbekämpning, dess gruppe::: 

ring och verkan. 

För alt icke tynga framställningen alltför nwcket 

komma endast syllpunkler på medelsvåra, fasta sjöft~onts
batter icr all upptagas till behandling hi:ir. Det i det föl

jande framförda torde emellertid i stort gälla även för 

svåra samt gröYre hitta sjöfronlsbal lcrier och rörliga kust
artilleriba t lerier. 

Organisation n av det moderna sjöfronlsbalterict, 

sådan tekniken numera gjort den möjlig, torde i grova 

drag kunna skisseras enligt följande. 

iVlätelcmenlsbestämningen och eldobservationer ske 

normalt med h j ä lp av eldledningsrada r. D-essa insiillas 

lllot aktuella må! b~ist n1ed l1j ~llp av målnngivningsradar, 

varav en bör finnas i varje haiteri. Som reserv för radar 

finn es ca glest system aY optiska mätstationer. Mätcle

ll1enten överföras i allmänhet automatisk t till splatsen 

(till pjäspla lsc11 vid p j Lis vis eldledning) med lämpligt slag 

av orderöverföringssystem (telefon och radio i reserv) . 
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Skjuielementsbcstiimningen sker vid batterield med 

hjälp av ett cinstr av i det föregående angiven typ. Phi

serna fjärrslyras normall från cinstr, men skjuteleme nten 

kunna som reserv överföras även med följevisarsys tem, 

telefon och radio. Hi.in·id påverkas pjäsernas rildmaski

neri av pjäsernas riktrattar eller också riktas pjäserna 

manuellt som en yllersla reserv. Yid pjäsvis eld crha llas 

skjutelementen från pjäskorreklörcrna. 

Pjäserna, som äro uppställda i kraftiga pansar torn, 

lacklas automatiskt och maskinriklas. För pjäsvis eld

givning är varje pjäs försedd med en pjäskorreklör, som. 

då den inkopplats, slyr riktmaskincrict, samt med en eld-· 

ledningsradar och elt o pli sk t avståndsmä tningsins trumcnl, 

det sistnämnda i reserv. 
Batteriet förses med närlllfluärn av modern typ. 

En fråga, som i dctla sammanhang torde böra belysas, 

är del lämpligaste antalet pjäser i elt dylikt batteri. Alt 

man icke bör ha cnpjäsbatlericr är uppenbart. Med en

dast en pjäs förmår man icke lösa alla dc uppgifter, som 

åvila ett viktigare sjöfronlsbalteri. Härtill kommer, 

att ett eller annal haveri, som lätt kan inträffa vi d 

långt driven automatisering, kan nedsätta pjäsens c~d

hastighet och dess möjlighe ter att verka eller helt tysta 

densamma för längre eller kortare tid. Om man ur skjul

teknisk synpunkt undersöker de taktiska situationer, som 

skola kunna bemästras med ett dylikt b a tteri, finner man 

att minst två pjäser Lliva erfor derliga. Då m an cme1lcr

l i.d bör säkcrshilla att icke ett haveri vid en pjös i'tvcn

tyrar batteri ets möjligheter a ll till fullo lösa sina uppgif

ter hör pjäsantalet icke lindersliga tre Om batteriet är 

avsett att samverka med annat, t ex äldre batteri, kan 

pjäsantalet möjl ige n nedgå till tv r1. Med hänsyn till 

risken för materielhaveri får de tta antal emellertid anses 

vara ett 1ninimum. 
Batteriets tckuiska ulformning im·erkar i viss m[1 n 

på dess yrLLppering. Det goda skydd, som kan givas s~'tr-

skilt pJaserna, medför alt dessa kunna grupperas lä tare 

än som eljest varit lämpligt. Men det är siirski lt utnytt

jandet av eldledningsradar och då speciellt dc s tati one r, 

som bcij äna pjäserna vid pjäsvis eld, som har det största 

inflytandet på batteriets gruppering. 

Radar h ar en räckvidd, som endast obetydligt över

stiger den optiska räckvidden. Det gäller att gruppera 

densamma Ullr~ickligl högt. Om den tekniska räckvid

den för en radar är t ex 30,000 meter, n1.åsle dess antenn 

befinna sig ca 20-25 m över vallenytan fö r atl radar skall 

kunna mäla m ot ett mål på detta avstånd, varvid förut

sättes att målets högsla reflekterande del befinner sig 

5 m över vattenytan (excmpch·is en jagare). Å andra 

sidan får en radar ur sliirning~synpnnkt icke grupperas 

alltför högt. 
Radar l,;.an störas av tenänghcklädnad. Framförlig

gamle hög sk~irg:hd inskränker väsentligt dess använd

barhe t. 
Radarstalianerna böra således grupperas högl -

dock icke högre ~in nödvändigt- och framskjutna. För

ses pjäserna med egna eldledningsradar och/eller om 

vill ha någon eldledni11gsradar grupperad n[tgorlunda 

centralt i förhftlhmde till buttcripunktcn, vilket av olika 

anledningar är önskvii.rt, måste sftlunda batteriet i sin 

helhet få en hög o(·h lramskjutcn gmppering. På grund 

av det goda skyd(1, som kan givas elt dyllld batteri, och 

batterie ts ringa målyta torde man icke behöva hysa be

tänkligheter mot en s[ dan gruppering men den framskjut

na grupperingen ökar Yiiscntligt kravet på närskyd(l. 

Till slut några ord om batlcricts verkan . Det måste 

emellcrlid redan från början framh ållas, att det är ytterst 

vanskligt aH i avsaknarl av statistik bcräffandc denna nya 

materiel m ed någon högre grad aY säkerhet kunna bedö

ma denna Yerkan. Yissa teoretiska spekulationer med 

utgångspunkt från det traditionella kustartilleriet, även

som vissa redan gjorda erfarenheter från skjutningar 



med modem radarmateriel och cinstr torde dock k u•1 na 
lämna en antydan om storledsordningen av den verka n 
man ].;an förvänta sig. 

.Tämfö!'l med iildre kuslarlilleri utan eldledningsra
dar och moderna cinstr lorde modernt kustarliilcr i ha 

slön·e effektivt verksamhelsområde genom min.-;Ltd 
spridning (praktiskL tagel spridningsfri mätelementsbe
stämning oberoende av avstEmdet, korrekt skjutelem cnls
bestämning, minskat inflytande aY fientlig m olYerka n 
111 m), 

minskad ammwzilionsinsals för att försätta ett m~d 
ur stridbart skick på grund av mindre spridning, 

mimkad insl-.·jutnings- och målvä.Tlingstid pt1 gru nd 
av förenklat skjutförfarande (bl a träffpunktsförflyl(
ningar, större eldhastighel och st ö r re precision), 

minskat tidsmoment för försällande av mftl ur strid
bart skick bl a på grund av den öl;:_ade cldhastighctr~n '><1llll 

ökad cldutlzållighel bl a på grund av gott skydd, ned
kylda eldrör och möjlighelerna att snabbl byta cldri)r ~:

foder. 

I Prov TFKA 19-18, bilaga -±, äro angivna bl a jw•r

slagsvisa uppgifter betrMfanoe erforderlig ammunitimh
insats och erforderligt tidsmoment för att med elt 15 c:11 

batteri om tre pjäser allvarligt skada ett fartyg av yi s; 
typ. Om man med samma beräkningsgrunder genomf<i r 
motsvarande beräkningar för cU 15 cm batteri om tre pj ä
ser , som anordnats på sätt som angivits i det förcg<'tenci c, 
och därvid antar, att spridningen minskar med 30 ~lr, eld
husligheten är 20 skoll per pjäs och minut samt inskju t
ningst iden = skjuttiden + 60 sekunder1 l, finner man 
samt 

1 ) Det bör ihågkommas, att batteriet med hjälp av målangiY

ningsradar är eldberett, så snart målet kommit inom porten. Någon 
tid för batteriets igångsättning torde man därför icke behöva r iil<

na med. 
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att erj'orderlig ammunilion.sinwts minskas till lh- % 

a lt erj'orclerligt tidsmoment minskas till 1;3-~-2 av i 
Prov TFKA 19--18, bilaga 4, angivna värden . 

Då härtill kommer, att elden med god utsikt till ver
kan k an uls lräckas bort mo t sko ttviddsgränsen, att med 
utnyttjande av pjäsvis eld flera mål samtidigt kunna be
skjutas verksamt, varvid verkan av en pjäs är lika god 
som eller bättre än verkan av ett batteri av äldre typ, all 

m ålväxlingstiderna avsevärt förkortas, varigenont antalet 
mål, som hinna nedkämpas, ökas samt att batteriet torde 
kräva mindre personal än ett äldre batteri, hör det vara 
berättigat påstå, aU ett nwdernt kustartilleribatteri väl 
motsvarar de krav, som. nu böra ställas på dylika batte
rier m ed hänsyn till sjökrigsmaterielens utveckling. 



Några synpunkter på möjligheterna att upp:: 

rätthålla telekommunikationerna (tråd och 

radio) för det totala försvaret vid krig. 

Au kommendörkapten P. G. Lindgr('n. 

Inledning. 

E n av för u!sättninga ma för a tt det lotiila försvnr C' i 

v id krig sknll kunna ledas - cenlralt och rcgionait 

i:i1· a ll snmhnnd kan upp1·~itlhtlllas mellan i delta förs;; w 

ddtagande militära och civila organ. ~fed hiinsyn t l 

Sverit'cs relativt stora y tinnehåll m åslc man härför f rmn 

föl· aEt lila till lclekonunwzilwfionenw , d Ii s i· :1 

cc h radioförhin dclse1·. X ven :=m dra sambandsmedeL ,,,, _ 

som post, ordonnans eller kurir per flyg, järnväg oeh m ,_ 

torfr:nlon , f[, naturligtvis stor betydelse, men endast tch·

förbinctclserna kunna uppfylla de alltmer ökade fo n!

<ngnrna på snabb förbindelse över stora avslåmL 

Tradförbindelser h a i regel större trafikkapacitet me n 

i)ro [l nndra sidan mera sårbara och laga oftast längre tiJ 

nL upprätta än radioförbindelser. Dc torde därför vi l 

krig Ht sin största be tydelse i inlec!ningsskcdet, sam t di.i •·

eflcJ· s:'\ länge det med hänsyn till sabotage och slridsved' 

~amhet är möjligt all upprätthålla clcra. Cnder sådana 

f()rh :'lllnndcn utgöra radioförbinde[s('rna endast komplc!

leri;lg och reserv för tnl.d, utom n är det gäller samband et 

mellan kdg.,;maktens och civilförsvarets rörliga enheter, 

:·::"tsnm s tri<l~wagn ar, fartyg, flygplan och motorfordon. 

:\Icd hiinsyn till fiendens radiospaning är del också för

dcb1:ii;.~t all ieke använda radio mera än nödvändigt 

D:'\ trådförbindelserna icke längre kunna hållas in

takta, öka radioförbindelscrn2 i belydebe för alt i v issa 

lägen måhända bliva den enda samb~·mdsmöjligheten. För 

sjö- oe.h flygstridskrafter är radio av naturliga skäl huvud

signalmedeL Tråd har tidigare ansetts vara lantslrids

krafternas främsta sambandsmedeL En av de viktigaste 

erfarenheterna i signaltekniskt avseende fr tm andra 

yärlclskriget är emellertid radioförbindelsernas ocrhörl 

ökade be tydelse äYen för det totala försyarets olika delar 

Ull lands. Orsakerna härtill voro dels den större rörlio-
"' 

beten i krigföringen (motorisering) , dels det oinskränkta 

luftkriget, som förorsakade sv[lra skador på trådförbin

rlelserna. 
Ett bedömande av möjligheterna alt Yid e it totalt 

krig mot vårt land upprätth ålla telekommunikationerna 

måste föregås nv ett studium av huru ett sådant krig 

sannolik t kommer att föras, d å j u krigd ställer kraven 

på fö rbindelsema och samtidigl försvårar deras utnytt

jande. Sannolika former för anfaH jämle lämpligaste 

sättet för försvar häremot ha oclcs~1 studerats genom. 

krigsspel m nL Framför alll följande angreppsformer 

tord e försvåra uppr~itlhiHlandct av tclekomnnmikalioncr

mt, niimligcn 

h lixt::mfall med samtidig invasion över gräns, knsl oeh 

geno m lnflen: 

oin<>krii.nkt luftkrig med systematisk kommunika

!iollsbcl:ämpning som integrerande del; smnt 

sabol:1gevcrksmnhet i första hand mot dc sårbara och 

W<'t rh c v a k a de trt1 dförbindelserna. 

\'id bli,l'tonj'all kommer krigsmakten och civilförsva

ret alt siiUas på krigsfot samtidigt som riksstyrelsens olika 

delar k::mske flyila lill andra uppehM1splatscr än i fred 

oeh ciYilbcfolkningen evakueras från slön·e städer och 

l.iiiorter, allt under det att hela transporlapparaten och 

krigsYikti ga industrier utsättas för skador. För att i ett 

så svfnt l ~) gc organisera krigsmak l och hcmmafron l till 
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försvar, crford ras tydligen särskilda åtgärder beträffande 
~ ignaltj i:ins ten, åtgärder, som höra vidtagas redan i h ed. 

Dc sannolika anfallsmålen i det oinskränkta ltz{tkri
gct, såsom befolkningscentra, knutpunkter i konununil-.a
lionsnätct, j änwägs- och landsvägsbroar o s v, inneh ålla 
i regel även viktiga anordningar på det permanenta t rnd
nälct, i c överdragsstnlioner, telefon- och telegrafstationer 
~>amt kablar och blankledningar. 

\' crkningnr av .~abotage, utfört antingen aY en fe mle
kolon n, eller av t c från luften landsatta sabotörer, mot 
::mläggningar för telekommunikation kunna få vittgående 
följder, då dessa anläggningar tendera att bli alltmer kom
plicerade i tekniskt ayseende och därmed också m era 
ömtål iga. 

Den allmänna centr aliseringen av statsförvaltningen, 
häri inbegripet och civilförsyarets ledning, verkar försvii
~·ancle på sambandets upprätthållande, i det att kraven pf1 

f:nabbh ct och säkerhet hos signalförbindelserna ökas. Den 
centrala ledningen utövas i fred från huvudstaden , och 
telegrafverkets permanenta nät är helt naturligt uppbyggt 
med hänsyn härtill. Om ledningen vid krig skulle konnna 
Dlt niövas från annan plats i landet, kunna stora omlägg
ningu,· av de vanliga lrafikv~i.garna bliva nödvändiga. 
Td\dlrafikcn kan därvid tvingas in på vägar, vilka alls 

icke ha den kapacitet, som erfordras . Hänned aktuali
seras också den svårlösta frågan om inbördes företräd es
Iii.tt mellan viktiga samtal och t elegram - militära och 
ciYila -- för försYa ·et. 

Det blir ofta svårt aH Yid totalt krig särskilja militära 
cch civila sambandskrav. Luftbevakningens signalför
b indel!Scr t e, skola tillgodose dels militära behov, såsom 

orientering och alarmering av militära förband samt 
j:::~kL't ricl sledning, dels civila sådan:::~, såsom alarmering 
uch orientering av större industrier och civilbefolkninge n. 

Trådförbindclsema äro som nämnts utsalla för stö rre 
avbrottsrisker Yid krig ä n radioförbindelserna. Även vid 
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radio finnes doc:k sådana risker, dels i form av atmosfä
riska och andra oavsiktliga störningar, dels och framför 
allt genom av fienden utförd avsiktlig slörningsverksam
]let, som kan försv åra eller helt omöjliggöra förbindelse 
för längre eller kortare tid. 

l\Iöjlighelema att upprätthålla telefonförbindelserna 
vid krig ö.ro till sist beroende av följande faktorer, näm
ligen 

hehoyct av förbindelser, 
befintliga resnrser, deras begränsning och sårbarhet. 
Det ungefärliga behovet bör alltså fastställas och re-

surserna k lm· läggas. 

Behov av teleförbindelser för det totala försvaret. 

Det skulle föra för långt att här i detalj redovisa be
hovet av tråd- och radioförbindelser vid krig. Man kan 
emellertid konstatera, att det är mycket stort, och att i 
h uvnds::tk följ ande förbindelsebehov m[lste tillgodoses för 

att det totala försvaret skall kunna ledas effektivt: 

mellan riksstyrelsen och underlydande departement, 
verk och myndigheter samt mellan dessa och underställda 
1oknla myndigheter och tjänsteställen; 

inom krigsmakten; 

inom civil {örs varet; 

för det ekonomiska försvaret (folkförsörjningen); 

för det psykologislw för.~vare t (informationsverksam-
h eten). 

Härutöver bör allmänhetens telekommunikationsbe
hov i möjligaste mån tiLlgodoses. 

För alt antalet erforderliga förbindelser - tråd och 
radio -- inom och mellan ovannämnda delar av det totala 
försvaret skall kunna beräknas, måste dels traj'ikrildning
arna. dels lraj'ikvolymcn närmare bestämmas. Sådana 
Undersökningar hava även utförts. De olika trafikrikt-



ningnrna i stort kunna förutses, men det har visat sl~ 

myekct svå rt att ens någorlunda exakt bestämma trnfik
volvmen, d v s det antal telefonsamtal och telegrm;l per 
dag eller timme, som skall kunna avvecklas. Egen krig~ . 
edarenhet snknas (endast beträffande krigsmalden finnes 
viss slntistik fn1n beredskapstiden 1H~~9-H)-15 ), och offent
l iggjorda rcdogö1·elscr f rån de krigförande under andra 
vörldskrige t innebliila mycket knapphändiga uppgifter. 
Tillg~1ngli~a siffror grun(Lu· sig på ungefärlig uppskallning 
!11ed n!gå ngspnnk t från trafikbehovet i f red. 

:\IC'd än mindre grad av säkerhet kunna skador och 
avhrnlt, ~:om nppst~i på telckomnmnikationerna under krig, 
f 0 t·utses. Härvid inverkar också tillgången på reservmrt
tc i'ie l och rep n rationsorgan p{t möjligheterna att upprä ll
h tl ll a förbindelserna. 

Dc viktigaste trafik:ri1dningarnn för riksstyrdsen hl i: 

mellan riksstyrelsens olika delar, 

mc llan dessa och länsstyrelserna, samt 

mclhm r iksstyrelsen och högkvarteret. 

Gjorda berii.kningar visa, a tl ett stort antal förbindcl
~;cr erfordrus vid krig enb:wl fö1· r iksstyrelsen. Alla tclc
fol;S ~lmt:ll och tele.QTam torde dock icke vara sil brådskan-· 
dc .. att dc fordra ;>mcdclbat· expediering. Yiss möjlighet 
fill ntjänming av trafildoppnr förefinnes 8llts{l, men del 
lola!a frafikbehovet kvn!·slil.l' och måste tillgodoses. I 
var_jc fall visar krigserfarenheten (t e Polen 10~m} alt 
f öljdernn bli kalastrofa[a, om sambandsmedlen slås nr 
I1 ,indcrnn p f1 den centrala ledningen. 

Inom kriqsnwktcn edordras teleförbindelser för 
hö_gkvar ieret, 
operaliva och territoriella chefer (mililärbcHillw.vat· .', 

marindistriktschef er, kus lurlineriförs va rschefer, eskadc'
chefer vid flygvapne t m fl), sam t 

lnflförsvaret (luftb evakning och .i aktstridsledning) · 

:J3\) 

För smnbrmdet mellan högksar lere l och direkt under
,,ti-Hld~ chefer ur olika f0rsvarsgrenar fordras både tråd
~ch radioförbindelser. Meddelanden m {tste till stor del 
].;unna -expedieras omedelbart. För högkvarterets t rådfö r

l;indelscr li:i.mpar sig fjänskrift b~isl på grund aY stor tra
fikknpaci lcl. För m urinens och flygvapnets stridsledning 
krii.Ycs emelle rtid även dir Ida telefonförbindelser, som i 
cd1 för ~ig innehär dålig u lnylljning av tillgängliga led
ningar. Icke blott högkvarlerets rent operativa verksam
het utan iiven transportledning och underhållstjänst kan 
bcråknas npptaga en betydande trafikvolym. 

I samband med krigs- och fälttjänstövningar av olika 
,-.lag har klarlag ts dels trafikriklningar, dels den ungefär
liga trafikmängd det rör sig om i fråga om förbindelserna 
f~r operaliva och territoriella chefer ur olika försvarsgre
nar. För nwrincns och flygvapnets stridsledning erford
r ::ls ~iven i delta fall ett stort antal direlda telefonförbin

cl elser. 
En förntsäUning för aH luftförsvaret med nuvarande 

höga flygplanhastigl~eter, insats av robo tvapen o s v ~.kall 
k tmn8 verka effektivt är att ytterligt snabba och sakra 
t8lcförbindelscr i form av direkta telefonledningar med 
radio som reserv stå till förfogande. Behovet är så stort, 
alt planläggningen av luflförsvnrets fö rbindelser m åste 

ske s~i.rskilL 
Scdan civilförsvaret under och efter andra vårhblu:~

f>et f a stare organisera t s och ledningen centrali seruts, k r a 
,, 1 l l • l 1... ar el ett stnr1 ves ~i ven för denna gren av (c .o .a a J.O!'SVc · · · • 

antnl teleförbindelser, i huvudsak följande: 

mellan civilförsv arsstyrelsen och länsstyrelserna. 

mellan Ei.nsstyrclsc och undcrst~1llda kretschefer (ci

vi Iförs\' arschcfcr), 
mellan länsstvrclscr i angränsande län, 

mellan länssi;'rclsc och samverkande militära chefer, 

samt 
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fDr ledning av olika or!!an I.IlOil1 
dena. ~ ciYilförsvarsomr:'\-

heho~~: '~i.r1 ~-a.I:skligt __ att. ens någorlunda säkert bedöma 
. - I_c ... ng av forbmdelser för det ekonomiska f ö 

st,arP fs obka debr Dn f" . J . f" . . r-
l .. 1 ;· .. - '. · ~ 01 -cng onngcn vikliaaste dc-
Jaina J,u·av, namhgen :::> 

krigsin dnstricn, 

kraftförsörJ'nin O'f>Il 
h-' ' 

li\·.<;medclsförsörjningcn, 

dnvn tedclsförsörjningen och 
transporlledningen 

måste föl' all knnm~ UJ;prii tth·l.llas F . .. 
dclsehchov !illuodosc't J) ' 

1 
·' _a ett avse ·art förbin-

<"> L • en e cl·tnsi·~ J- ftf" ... 
C' i1 är icke blot[ r , [ • '" ' "'• '-ra Ol'SOL']Hing-

d\ u omonlcnlllgl st . b l · 
modcma samhället i 11 :· h ~ OJ cty( clsc för det 
l 1 f.. . a nun et, utan dessutom .. , Il 
.c c m·bmdc!cc r direkt ell . I' k .. mo a a 
cner<J"i J .. , er 111( Ire .t heroende av elcktrisl-

<- • u mera automaiiserinuen l t . '-
lnl.dn ~itel fortskri l . l . "' .. av {c permanent ' 
ende l. c Cl, c cs[o mera okas det direkta hero 

1 '. !)et p:ykoloqis!.~a fö rs narpf inncbiir i första hand UpJ-
:'_smng o~_h suggestiv nyhctsförmcdJin eller . ~ 
for att starka mot<>Lh.nd ··l · ' g plopagand a 
l>cfoll· . .. SvJ Ja,J llOs egna trupper och civi l-

--dllll:f! sam! fors y aga fiendens D 'l- . - ... 
medlen hi.,J ... :i . . ' . · e ' 1 ... tigas te h] alp 

1 .l. ot c.IO pl ess ocn rundradio För l110tta . . 
oc,l uts;in ·1 · · 'gnuJ .> 
. ·- c nmg av nYhetsmateriel b J .. . • .• o .:-. 

Jn- . 1.. - c loveJ ptessen sava! 
soJn l.ILandska teleförbindelser p·;. . d ,. 

nr·· . , ·l· 1 . · · Ol J un ra< 1ons pro-
,. dill\ C! .,sam .Jpt fon! ras direl·ll·oJ)I)l l , . 
,n· av Q l !- , 1. ," ' '- ac e pr ogrmnledmng-

,_oc ''a J t el pa det permanen la nätet T't :· l . 
'l V p· · '1 . · · -·' Sdnc lllll " 

'·., l ogrnm tl.l rundradiostationet· kan visse,·ligCJl ocl .. ' 
s 'c per r 1· 1 · , {s, 

auo, e 1llru med försämrad ljudkvalitet. 

, ,:.J. !!~n~~nhrlC'ns e.llcr den enskilde medborgarens hehO\ 
a\ tcleLo .. mnmJkatwn hör såvitt lllÖJ.liat tilla l .. 
'.id kria I-F . o"Il . . .. · · ~ ~ocoses aycn 
. c~· dl ba er det narmast utväxlino· av telef 
wl och !e leg. l 1 . . .. ::-. onsam-

, tam, c e s mellan mihtar personal . l f. -
te rna och dc l . vu 1 on 

. lemmaYarande, dels mellan enskilda pe r-

:1-ll 

t'oner, privata företag o s Y inom hemorten. :.\Ian kan 

emellertid förutse, alt det permancnla n~ttcl under viss<l 

förhttllnndcn, t e i samhand med inkallelser, krigshändel

ser och utrymning, blir överbelastat, om det utan in

t"kränk f:1r använda~ för privala samlat och lelegranL 

l\1ilih1r chd mttstc därför ha möjlighel att vid kritiska 

tillfällen in.;;kränlca eller t o m hell förbjuda priYat telc

trafik !nom visst omräde. 

Tillgång på teleförbindelser, deras begränsning och sårbarhet. 

I dc ! förcgRcnde har en kort samnwnfattning länmats 

över hchm:c>! elV tclcfiirbindclser vid krig för det totala 

förs,·~1rcts olika delar. Härav disponerar krigsmak ten 

egna teleförbindelser eller egna resurser att upprätta så

dann. .\rmens signalförhand kunnn sålunda bygga egna 

trådforhindel:;ct· i viss ulstr~ickning, marinens och flyg

ynpne1.s möjligheter härlill äro dörcrnot heL:Hlligt sämre. 

För sina längre trådförbindclser .. slrat egiskn, operaliva 

och för 1uftförsva ·et, är krigsmaklen heroende av lele

grnfvcrkels permanenta nät. Radioförhindelsema där

remot ombesörjas huvudsakligen med hjälp av egen perso

nal och materiel. Civilförsvaret disponerar i varje fall 

för lokala ändamål egna radioförbindelser, medan tråd

förb indelserna helt baseras på telegrafverkets nät. Järn

vägarna hava egna tr[tdförhindelser, ehuru delvis i tele

grafverkets kablar, samt n~1gra radioförbindelser. Detta 

gäller ocks~1 kraftvcd~en i viss utstrtickning. övriga delar 

av drt totala försvm·ct måste diircmot så Q"Ott som ute

slutande lita till lclcgrat'Yerkcls slalicn~er och linjer. 

JTuvLI(lclelen av de militära och civila trådförbindel

serna h::~<>cra sig alltså både i fred och krig p{t telegraf

verke ts permanenta nät. övervägande delen av radioför

bindelserna med ullandel samt rundradiotjänsten gå ;:.,.,,_ 

telegn1hcrkcts radiostationer. Tillgången på ledningar 

Och linjer, stationer m m samt dessas utslråckning resp 



placering bcsEimmer i första hand möjligheterna att upp

J·ätthålla telcförbiadelserna, men tråd- och radioförbin

delsernas he!:rränsninQ och sårharhet inverkar även i ho" a 
<..1 <.J \:') 

grad härpå. 

Tråd. 
T rå dförbindelser upprättas med hjälp av blanka led

ningar eller kablar. Genom vissa tekniska anordningar 

d'tsom härfrckvenssysten1 och transformatorer, kan deras 

trafikkapacitet ökas. I förhållande till blanktrådsnäten 

erhjuda kablarna fördelen av starkare mekanisk konstruk

Li on med avsevärt mindre felprocent samt bättre elektriskt 

skyeld mot störningar av olika slag. Jämfört med blank

ledning utsättes emellertid den elektriska strömmen i en 

k abeHedning för större dämpning (försvagning), bl a be

roende på ledarnas sammanträngning i kabeln, varför 

talströmmarna m:'\ste förstärkas utefter linjen för att möj

liggöra telefonering på stora avstånd . Sådan förstärkning 

utföres bl a vid s k övcrdragsstationer, som i regel för

lii.ggas i anslutning till större telefonstationer eller viktiga 

knutpunkter på det permanenta trådnätet överdragssta

tionerna kräva en tämligen omfattande kraftutrustning i 

fonn av bntterier, laddningsaggregat m m sarnt äro be

roende rtv det elektriska kraftnätet. 
Genom den s k koaxinlkaheln, e lt på senare år gj ort 

tekniskt framsteg, ha nya möjligheter öppnats till lång

väga förbindelser Jncd stor kapacitet. En s:'\dan kabel, 

inneh:'\lhmdc två koaxial-ledningar, kan vid full utbygg

nad av ändulrustningarna överföra inemot 2000 telefon

sam tal samtidig l. Ändstation e rna innehålla emellertid 

omfa llande samt mycket komplicerade och dyrbara utrust

ningar, varför dc böra skyddas väl. 
Med hänsyn till användbarhet och sårharhet ha blank

ledningar och kablar nr försvarssynpunkt hl a följande 

för- och nackdelar i förhållande lill varandra: 
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P å blankledning kan inkoppling med fältkabel ske 

ya r som helst ulefter linjen (dock icke inom automa lise

rad c om1·udcn), under det att kablarna endast kunna ~'\.t 

]zo;1lmas vid övenlragsstationerna. 
Jordk abla r (nonnaldjup 70 cm uneler markylan) äro 

bättre skyddade mot egen och fienilig stridsverksamhet 

än blankledll ingar (och ]nflkablar). Y id bombning ford

ras tr~1ff på kabeln eller i dess närhet för att den skall slås 

ut. Sjökablar äro svåra att komma åt, om lanrlGstcna 

skyddas. Blanka ledningar (och luflkablar) däremot 

k nnna skadas av splitter fr t'm nedslag på relativt lå ngt 

avstån(!. En skadad sjökabel kan emellertid bli helt oan-

·ändhnr, om vatten intränger i kabeln. 
Oväder, ymnigt snöfall och isbildning kan förorsaka 

nvbrott eller ledningsras på slolplinjer för blankledningar 

(och luflkablar). Dc äro också lätta att upptäcka från 

marken och luften. 
Skador kunna oftast lättare lokaliseras på blanKa 

1edningar i:in p[t kl'lbel samt även lättare repareras, för sa 

vitt icke stalplinjen raserats på län?:re sträcka. 

Till sist kunna samtal och telegram på blankledning 

i förhMlande till kabel avlyssnas med mycket enkla hjälp

n tedel. 
Gentemot vanligrt kablar ha koaxialkablarna fö r delen 

av avsevi:irL utökade samtalsmöjligheter, varigenom även 

det Lotala försYarcts behov av telefonförbindelser bättre 

kunna tillgodoses. Dc äro emellertid sårbara ur sabo

tagesynpnnkt, och hela kabelns användning är heroende 

av ö_ndstationerna, då inkoppling endast kan ske i änd

punktcrn[l, s~lledes icke vid överdragsstationerna. 

Den pf1w'lende automatiseringen av det permanenta 

nälel övar stort inflytande på dess användharhet för för

svarsändamål och är icke helt lycklig ur militär synpunkt. 

Även om hänsvn till militära behov tages vid utbyggnaden 

uppstå s-vf1rigl;der, när automatnätet skall utnyttjas fält

mässigt. Slörre krav sUi.llas på stabs- och signalpersona-

Tidshi/t i Sjöl'iisendct. 
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lens tekniska kunnande genom att elt automatiskt telefo n
nät iir komplicerat i tekniskt avseende. Härigenom b li 
stationer och linjer ocksö. känsligare för yttre störnin g<n· 
och r eparationstjänsten mera kräva n de. Det är vidare fö r 
dl"iflcn mera beroende av det elektriska starkströmsn iilP t 
ii.n ell manuellt nät, och dess stjärnformiga struktur ino1n 
laxeomr[a1ena samt relativa isolering från angr~insa ndc 
(' lllr<Hicn föl"svårar ordrumdel av kringgångsförhinde lscr. 
1\löjlighc tema att hr_yla pftgf\ende samtal för sftd a na med 
fiir e l.r ·~i desrätt bortfalla delvis, och vid livlig lrafik fin nes 
ri sl;: för blockering av slalioncr och appanltC1"· Ave.~-, 
~;aknas pf1 automatstation e rna i regel pen:onnl, som L:1 1 
Eillln a upplysningar, ingripa för all begränsa samtnlc:!•; 
Hin g d , förmedla trafik o s v. För a l l eLh<~ lla ("•n sk " f""n
bindelsc mö.sle man könna till både stations- och ubPP
ncntnummer, eftersmn man icke Jean "begära sig fr:nn 

l\Iot dessa nackdelar stå emeller tid bl a följand e fii 
delar i förhållande till ett manuellt nät. Antomalnä lc l iir 
rikare utgrenat och innehåller flera mellanorlsledninQ:ur. 
Samtalen expedieras snabbare och säkare; risken för fel
k nnvling ~it· praktiskt tage t utesluten, om rätt siffcrkmn 
hil~alim~ slås på fingerskivan. Betjäningen av telcfonv ~i'>-
brn[1 kan inskränkas. De fungerar oberoende av stOJ
leken dygnet runt, och samtalsexpediering kan obe~1in d
rai for!g[t ~iven under flyglarm. Slutligen minskas nsk f'B 
för obehörig avlyssning av snm lal p{l siationern~1 .acn on1 
~dl växeltelefonisterna Cl':.;Ö.llas av tekniska anordning~""· 

Om man vill bedöma möjligheterna att vid krig u pp
ri:1 t thMla trådförbindelserna för del tota! a försvare l, m ås
le man komma ihåg, att del svenska pennancnla lrådn ii · 
tet ~Hminstone vad beträffm· södra och mellersta Sverige 
tillhör ett av de mest ulvccklacle i världen. Enligt en npp
~if! i den franska tidskriften "RcnJC de D<',fensc N"ali P
;1Rle" (april 1\1~18) utgjorde antalet tel efonapparater i hel a 
världen år 1942, till vilket [tr senast tillgängliga siffr or 
hi:inf(ira sig, i runl tal .J. t miljoner. H~irav sv arade USA 

ensamt för 21 ,07:3, \'äs tcuropa 8,;)G3, Sydasicn, Kina och 
Japan tillsammans 1,610 samt Afrika och Oceanien för 
1,521 miljoner. .;\lotsvarande siffra för Sverige var 1,01;) 
och för Sovjetunionen jämlc satellitstater endast 2, t79 
miljoner. Siffrorna giva en ungefärlig uppfattning om dc 
kommersiella ld.dförbindelscrnas utveckling i olika delar 
av vä rlden, icke utan strategiskt intresse1

). 

Den 1/1 1 \):10 utgjorde anta le l telefonapparater i Sve-
rige omkring 1.;}\);).1)00. C :a 101-\.!100.000 rikssamtal och 
8.300.000 tdcgram taxerades unde r å r Hl-1.9. 

~löjlighctema [jjJ kringgfmgsförhindelser vid skador 
på dd pcnnanenla nätet kmwa beteckn a s som goda i 
mcl!ersb1 och södra Sverige men sämre i de glesl befolka
de omr[Hl cna i :\orr1and . ::\älct är så vilt utgrenat, att 
det i regel torde bliva svårl all genom kommunikations
bekäm pning åstadkomma fullständiga avbrott. Åtmins
l.one n f1gon trafik borde kunna upprätthållas med reser
vation för vissa delar av Norrland. Angrepp mot käns
liga punkler i nätet konuna dock ati. medföra avsevärd 
minskning av lr·afikkapaciteten och motsvarande ökning 
av väntetiderna, Yarjämtc lj udln·ali tctcn (hörbarheten) 
försämr8.s. Telegrafverkets reparationsorganisation har 
god kapacitet, v~;rför reparation av skarlade blankstrM<: 
och k11hlar i regel hör kunna ulföras snabb t. 

Radio. 

För sina radioförbindelser· ii.r det iotala försvaret icke 
samm a hö!Ia !Irad b eroende av telegrafverkets anlägg

ningar som ;,id 'tråd. Krigsmulden kan med få u ndan lag 

') Enligt en uppgift i den ~mcJikunska ti:iskriften '"Sig:Htls" fanns 

en ' /1 19-19 j hela världen 65.8 milj. teJefonav,p::rQteJ.-: Yara~ US~?e~-S~mt 
svarade för 58,1 %. Vad beträffar "telerontatheten kom tJSA va fo1sta 
Platsen med 26,1 och Sverige på andra plats med 22,1 apparater per 
100 invånare . UpDgifter för östblocket saknas . u:en jämförelsen från 
år 1942 torde i stort sett stä s ig . 
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hell lita till egna radiostationer, s tl ock civilförsvaret vad 

helrtiffar regionala förbindelser. Det ekonomiska för

~,varet har i någon ulsir~ickning egna radioförbindclse 1• 

(.j~irnvägarna, kraftverken) men Hn· i övrigt utnytt,ia krigs

mnklcns och civilförsvarets. Det psykologiska försv are t 

m:''lsle däremot använda telegrafverkets stationer, d v s 

rundradiostationerna samt de fasla radiostationerna för 

in le rna lionella radioför bin de lser. 
Dc radiostationer, som disponeras vid krig, kunna vid 

avbrott p:'t trådförbindelserna naturligtvis icke övertaga 

hela tråd trafiken. Radioförbindelsernas samlade kapaci

ld är hlotl en bråkdel av trådförbindelesrnas, varför <'n

el as t den allra vik tigas te trafiken kan överföras på radio. 

För längre radioförbindelser - strategiska och ope

rativa - mwändcr man sig av radiostationer med fre 

kvcnsomr:l.de inom kortv:'1gsbandct, för lokala eller tak

tiska förbindelser av ultrakortvågsstalianer med ålmins

stonc utefle r markytan begränsad riickvidd. Långv~\gens 

nnvändning är numera inskränkt till hnvudsakligen navi

geringsändamål och rundradio . 
Liksom trådförbindelserna ha i:i.ven radioförbindelser

na sin begränsning och sårbarhet. Deras känslighet för 

ren stridsverlcsamhet och sabotage är visserligen liten i 

förhållande till tn'ld, ty ledningar och kablar kunna för-

l . o k . l "J b .. l " s!öras, 1ncn ra( wvagorna unna 1c.zc JOin as SOiH er · 

Del fordras aH sjiilva radiostationen oskadliggöres för ntt 

förbindelsen skall 'Slås ul. AnväJ~dbarheten bcgri1 ns8s 

t!ock, dels genom möjlighelerna all på slort avstånd :1v

hssn~1 trafiken och pejla in radiostationerna, dels ge;HJ111 

~törningar av olika slag samt missledande signalering. 

\"id all radiosignaler ing måste man räkna med atl 

trafiken Jum avl~'ssnas av fienckn eller frö mmande mnld 

Hlngt utanför landets gri:im;er. Dessutom kan natnrliglYis 

liksom vid tråd illegal avlyssning ske inom landeL Kort

vhgens räckvidd ~i.r praktiskt taget obegränsad, och vin ano

mal vågutbredning eller om avlyssni ng utföres frtll1 flyg-
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plan k an även ullrakortv8gslrafikcn höras p <'< mycket stora 

avstånd. Därför måste n t!gon form av krypleriug tillgripas 

för alla radiomeddelanden, varav fienden kan draga 

nvtta . Kryptering mcdföl' i regel fördröjning och i varje 

fall komplicering av meddelandenas expediering. Radio-

sta tioners läge kan beslämmas genom radiopejling. Häri

genom knnna slahcr, förband, fartyg och flygplan lokali

se ras. -:\Io!ålgärdcrna häremot innebära begränsning eller 

försvårande a v förbindelsernas användning. 
Radioförbindelsernas användbarhet minskas även ge

nom störningar, som kunna vara oavsiktliga eller avsikt

liga. Dc förra bero dels på almosfäriska förhållanden 

(solfläckar, magnetiska oväder eller n orrsken), dels på 

trafik .fn1n andra radiostationer på samma eller närlig

gande frekvenser. Dc atmosfäriska störningarna kunna 

delvis förutses och tillkännagivas genom frckvensprog

noser, men de k unna a vs ev ärt försvåra eller åtminstone 

för kortare hd rcnt av omöjliggöra förbindelse, särskilt 

i övre Xorrlam.l. Störningar från andra stationers trafik 

ge sig framför allt tillk~inna på kortvttgsområdct, d v s 

p ~l. dc strategiska och operativa förbindelserna. Genom 

in lernationella öve1 enskommelser försöker man visserli

gen fördela frekvensområdet på kortvåg lill olika tjänster, 

:,{l att jnbördcs störningar skola undvikas, men kortvågs

områd(·t äl" överbelagt och alla länders väpnade styrkor 

sbl ulanför sådana överenskommelser. l\Ian kan därför 

föru tstitla, alt möjlighelerna alt vid krig upprälthålla för

bindelserna p{l kortvåg ökas med radiostationernas effekt 

0ch lclcgrafiq ternns skicklighet. 
1\fan nul.ste ri.ikna med att avsiktlig störningsverksam

het kan komma att insältas mot egen radiotrafik vid krig 

eller t o m före krigsutbrott. Ycrksamhctcn kan antingen 

hcib-iva.s så, all kraftiga störsignaler läggas på dc fre

kvenser, som arwändas för egen radiolrafik, eller i form 

av rnisslcdandc signalering. Härav väljer fienden den 

ll1clod, vo.rme<l han beri:iknar uppnå dc slörsta verkning-
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arna. Genom specialkonstruerade slörsi-indare med hog 

cffckl knn kortvågstrafik störas verksamt på stort H\'

t'.tand, chnrn effek tiviteten natnrligl\·is ökas, jn närmare 

:-:tömingsförcmålen söndarna kunna ställas upp. :\sen. 

ulirakodv:1gssiga1cring kan stö ras, l c med störsändare i 

flygplan. 

;\Tis'llPdande signalering innebiir, att fienden med 

eflerapning av trafikförfarande ocl1 nnvändniag av v[) ra 

daiionssigna ler och frekvenser söker skapa oreda i ra

diotrafiken smnt genom flllska rncddebnden skaffa ~.ig 

L)rddar. Effekten härav ökas, om han lyckats force ra 

c!1er kommn över i bruk va rande koder och chiffer. 

I den litteratur, som behandlar andra världskriget, 

finnas blott en.,taka uppgifter mn alt störsändare satts in 

emnl strategiska och operaliva radioförbindelser. Dc tak

tisk a förbindelserna torde ha störts oftare, särskilt i kri

gels slutskede, men i stort selt finn es skäl att antaga, atl 

avsiktlig störningsverksamhel med störsändare icke h C'
drcvs i den omfattning, man på förhand hade räknat med. 

Ett nndanlaf..:( utgjorde rundradioslalionerna, som stördes 

flitigt. Missledande signalering däremot förekom i stor 

ntslräckning. Mesl bekanta äro försöken aU härigenom 

desorganisera den försvarandes jaktstridsledning i sam

hand med luftluigel först ÖYer Storlwi.Llnnicn. senare över 

Tysldand. 

Avslutning. 

.:\.ro m öjligheterna atl upprätthf1lla tclekommunikalio

nerna för det totala försvaret vid krig goda eller· clåliga ') 

-Det är omöjligt att lämna elt klart sYar pi'l den frågan. 

l del föregående har pftvisals, dels atl behovet av förbi n

del~-:cr är stort, dels att både tråd- och radioförbindelser 

ha sin begränsning och sårbarhet. N[1gra skäl tala emel

lert id för alt rnan kan vara optimistisk, hl a följande: 

R-19 

det SYcnska permanenta trö.dnätet tillhör de mest ut
yeckladc i Y~irlden ; 

tråd- och r adioförbindelserna i Storhritannien kunde 

uppr ätt11Mlas nöjaktigt under hela kriget. även i samband 

med påfrestningarna under den tyska "hlitzen" hösten 

19-JO; 
del lysJ.w förbindelsenälet, som emellertid var förbe

rett för krig och vars ömtåliga punkter (överdragstationer, 

;;törre förmedling.;;stationer) voro väl skyddade, bröt icke 

llellet· <;amman, med undantag av järnvägarnas signalför
lJindelscr. 

Å nndra sidan talar mycket för ait nästa krig i mycket 

~; törre omfattning än förut blir etl "teletekniskt krig". Det 

förnämsta molmedlet mol de radiostyrda robotvapnen blir 

kanske störsändare, som omöjliggör styrning. Radarsta

tionen~R.s verksamhet konnner att störas på motsvarande 

sätt. Men man har ocks[t anledning räkna med att alla 

möjligheter alt avbryta eller störa teleförbindelserna, som 

skola överföra resultaten av radarstationers och televi

sionsförsedda flygplans spaningsresultat, komma att ut

nyttjas. 
Alla 5tgärder, som äro möjliga för att öka teleför

bindelsernas motståndskraft, måste därför vidtagas, helst 

r edan i f red. De goda förutsättningar, som finnas i landet 

att fulltröffsäkerl skydda radiostationer, överdragsstatio

n er och andra viktiga anordningar på det pennanenla 

n ä le t, böra till va m tagas. Trots a t t det svenska permanen

ta trädnätet är v~il utvecklat och trots tillgången på ra

diostationer, mi'tste man vid ett framtida krig räkna med 

minsk ad trafikkapacitet och längre eller kortare avbrott 

på lrådförbindelserna, samt störda 1·adioförbindelser. Det 

totala försvaret måste därför vara så organiserat, att det 

k an fungera oberoende av om den centrala ledningen 

skulle försYåras eller omöjliggöras genom aYhrott på de 

långyäga tc]cförhindelsernn . 
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Amiralitetskollegiets historia, Del I. 
Av Einar 1V Pndt. 

Cppslagct till den h islorik över vi\rl amirali tctskolle

gium, som på chefens för n1.arinförvallningcn initiativ i 
hörjan av 1930-talet började utarbe tas torde endels vara 
att söka i den omständigheten att första dclca av "Krigs

kollcgii historia", förfatlad av krigsarkivarien Steczen, 

vid berörda tid just var utkommen av tr~'ckct och syn

nedigen goda skäl då syntes tala för att en motsvarande 

redogörel se komme till stånd jämv~il i fri\.ga om den 

marina systerorganisationen. 
Hä1Hlclsen gjorde att vid ifrågavarande tidpunkt en 

c o tjänsteman i riksarkivet, amanuensen Einar \Yendt, 
som under ett flerårigt arbete med flottans då under upp

ordnande varande arkiv förskaffat sig en ingfu:ade känne

dom om våra marina arkivalier och sfllunda otvivelaktigt 
var den d~1 mest kompetente att utarbeta amiralitet s

kollegiets historia, i.iven säg sig istånd att åtaga sig 

detta uppdrag, detta så mycket mer som det ställt s 

i utsild all en marinarkviariebefattning på stat vore att 
förvänta, vilken befallning \Vendt borde kunna påräkn~1, 

sedan han i flera år som extra tjänsteman på förordnande 

av marinstabschefen fyllt platsen som arkivarie vid m a

rinstabens sjöhistoriska avdelning och varigenom han 

kunnat crh~l.lla en ypperlig plattform för arbetets bedri

vande. 
Xågon marinarkivarie blev emellertid ej tillsatt, vil 

ket gjorde att \Vendt, kort därpå avancerad till ordinarie 
arkivarie (i vilken ställning han förfaltningsenligt ej ku n

de kvarsl~t i sin befattning vid sjöhistoriska avdelningen) 

inom sitt eget verk togs i ans11råk föi· uppdrag, som i regel 

alls ingen beröring hade med marina förh~dlnndcn. Dessa 

motiga förhållanden lill trots tog \Vendt emellerlid med 
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energi fatt i den h onom för e lagda up pgiften, som pmkliskt 
tage t fordn1ele Sll.dana tider för sitt bearbetande, som voro 

fullt frisittende från ämbe tsrummets oc:h sålunda måst 
tillgripas fr{m en fritid , i vilken naltcns timmar lill över

vägande grad torde hava ingått. Det Hinder förf. till 

största heder all han till trots av dessa ytterligt ogynn

samma arbetsförhtlll::mden i:indock ej givit tappl utan dri

vit verke l vidare till den pnnkl det nu sbh och frå n vilken 

någon återvändo dess b~illre ej gärna är tänkbar. 
l\Ien även mot ekonomiska svårigheter har arbetet 

under lidernas lopp haft att kämpa. Yisscrligcn anvisade 

K Maj :t pt1 mariförvaltnin<.::cns he;nsti:illan vid arbetets 

ip/mgsä!lande en summa slor Fyra tusen kronor, men 

1mdcr motivering att verket ej bliYit slu!fört till avsedd 

tidpnnkt - - vilket under rtahnde fhd1~"l1landen bevisligen 
vm·it platl ogörligt - blev nämnda an~ilug aldrig utan

ordn <d, vilket gjort att arbetet hitintills helt och hållet 

fin ansierats med anlitande av gåyomcdel, som i övervä

gande grad anskaffats genom förmedlint; av en av marin-· 

förvaltningen förre chefer, viceamiralen Harald Åkermark, 

utan Yilkens hchjärlade ingripande i detta st1v~il som i 
en del andra avseenden föreliggande verk för visso ej nu 

kommil till stånd. Den räddningsaktion han på så sätt 

utföd ~ir ocksf1 förtjänt av den största ln.ck •:amhel från 

alla dem, som i amiralitetskolligels hävder funnit icke 

allenast en historisk lcldyr av underhållande art utan jiim
väl hmkeväckande uppslag av organisatorisk innebörd 

v ä l värda a t t t2gns vara på. 

IEir mö. först som si~l fastslås att mälct för här ovan 

an lydda ansLr~ingningar hlivit lill fullo nålt-i varje fall 

i varl avser historikens nu föreliggande första del. Däri 

presterad utredning rörande det vördnadsvänJa ämbeis

\'erkets förspel, tillblivelse och verksamhet under sin försla 

och slö1·sta blomstringslid är n~imligen uppburen av ett 

forskarnit ocl1 en inlevelse i i.imnel, som inom sitt speciella 
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område helt vissl hos oss saknar varje molstycke _ del ta 

~agl t;tan att p~'l n[tgot ~,ätt vilja förringa betydelsen av 
" \.~el Zc1lerstcns hanbrytnndc insats härinom. En aldri ·• 
~v1kand~ ve:lcrhäftighet, god översiktlighel samt en Ida~ 
o~h rerl.Jg stil ulan krumbukter och tröttsamma upprcp
mngm: aro dc grundelement på \'ilka ovanslå ende om
dome I h u vudsak vilar. En särskild eloge förtjänar förf. fö r 

det g~da omdöme han visal genom att i många fall, sam
manvava skildringen av del interna arbetet inom koll e

giet med en översik llig redogörelse för den ruslade örlogs

~~ttans diirav avhi:ingiga opceationer och dessas result,a!. 
J.:. l r .go! t" grepp har han vidare gjort genom att giva perso-
11fllw sa 1~ass .stort u trymme som skett. Uppgifterna J!~\ 
detta omr:Hl~ aro alllid tacknämliga. då de ej allenast göra 
en genom sm natur eljest torrt ämne mindre tun<J"rotl 
llfa n även p;\ sitt säl.l understryka betydelsen av den ~·cul 
personliga insatsen på varje större organisationsfrågas 
utveckling. Xär härtill kommer atl verkets topografi~ka 
n!styrsel står p[t samma höga nivå, som är känneteck
nande för detlas innehåll, samt att vederbörlia korreklur
läsnii~g blivit verkshilld med sådan omsorg a~ errala äro 
prak!Jsld taget ohefinlliga har man fö•· visso all anledning 

<~tl. 1y.ckönska förf. till resultatet av hans trägna arbete fl 
e.na sHhu~ samt vår marinlitteratur till ett högsl värdefull! 
l1llskotl a andra sidan. 

Efter ovanstående betraktelser och omdömen av mera 
nl.lmän na:m· övergå vi här nedan till en niirmare gransk
mng av S<ldana avsni tl av texte i1, som genom sin natnr 
synas påkalla ell dylikt skärsk[1dnndc. 

Av inledningskapitlet framgår med all önskvärd h ·d

li~h~~. hu.ms~.m vår store riksbyggmästare Gustos I jäm~'til 
p.a SJokngsYasendets område lade första grunden till den 
nkets ccnlrGJförvaltning, som hundra år senare skulle fn 
sina former vederbörligen fastslagna och i vilken amirali
tetet (amzraliictsl:olle.;ium) ju ingick såsom en inteDTC-,..., 
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randc del. P:ms JJild är di:irför hiir Ytil p;l sin plats, all
dcles 08Ysctt ham; roll som en svensk nationell fiollas 
e,kapare. 

Till ti·ots ~w Gustavs hi:lr antydda [Jtgärder frir att fn 
t ill s ! ~!nd en central riksstyrelse med fasta ämbetsmän 
h ade man intill hans bortgång dock ej hunnit längre än 
t ill preludiema. Det hlC\' hans äldste son oeh cflerträ
dnre, Erik, förbehållet a ll genom utfärdande (1562) av 
en s k hm·orduing taga clt mera aYgörandc steg för sty
r elsens centralisering. Fö1· flottans del beslämdes häri
genom att i spe lsen för dess förYallning skulle sl{l en 
öurrsleamiral och en undC'ramiral (den senare sannskyl
digtvis avsedd såsom ersättm·c till den förre). vilket emel
lertid ej hindrade Erik alt under pi\gående krig allljämt 
personligen logga handen vid sådana detaljer, från Yil.ka 
han jämlikt hovordningen bori vara hefrind . D ella märk 
väl till uppcnhnrl: förffmg för krigsberedskapen i stort sett. 

X ii r Johan HI i-\ r 1571 utfärdade en fömyad hovonl
ning, upptogs i densamma bland dc högsta ämbetena en 
amiral på den plats som Erik tidigare reservera[ för 

överste amiralen, vilken senare titel detta oavsett hädan
efter jämväl kom till användning. I rc"ldets förslag till 
r iksstyrelseils ordnande av mars 139 l utsäges slulljgen 
a! t "amiralf'n skulle föreslå flottans förvaltning med bi
träde av en und('ramiral, som i hans frånvaro hade atl 
fnngera i hans slälle". Flottans öve rstyrelse hade på så 
vis em[1 ll en viss fasthet, <'t nm~irkcr förf., och härtill kan 
m an ju foga den reflck!ionen att elt cmhryo till det bli
vande amiralitetet nn efler mycket trevande äntljgen syn

tes vara för handen. 
F.n egenhel vid uppdragnudet av gränserna mellan dc 

högstn mi1ihira chefcmas befogenhetsområden l~'l g däruti 
alt arkliväsendel (lygstalen), omfaUande all artillerima
teriel sfn·äl lill lands som sjöss, lades uader en öuPrstc 
((r!dim/islarc senare benämnd översie !ygmä.,tarr, en an
ordning, som blev besU'tndande ända fram till hörjnn av 

1700-!alel. 



Rådande politiska oro under Sigismuads korla regc. 

men!c var ingen god jordmån för riksslyrelscns stabili

sering och det skulle därför också dröja ett bra stycke in 

p~\ nästa regim innan nf1gra nya framsteg gjordes på detta 

område, detta så mycket mer som Karl IX för att s~1 
mycket som möjligt besk~ira högadelns inflytande på rik~

styrelscn föredrog att t v låta dess förvaltningsgrenar ar

hela .i mera obcst~imda former. Som bisittare i det genon
1 

shindcrhcslntet av l GO l reorganiserade riksrådet gjorde 

sålunda Axel Ryning tidigast år 1GO:'S sitt inträde med riks

amirals titel; flo l! ans ndminist raliva ledning synes un(l 0 ,. 

denna period emellertid hava legat i en underamirals 

h::md. l\Ien då Göran Gyllenstierna 1G11 förordnats till 

riksamiral eflcr Ryning var det i denna senare egenskap 

han drog försm·g om den sjögående flottans utrustning, 

för visso med närmaste biträde av en sedan ~1r 1606 för

ordnnd holmamiral, tjllsa lt vid sidan nv nnrlcramiralcH 

med uppdrag hl a a!t förestå den löpande förvaltninge n 

vid skcppsg<"trden. 

Om man slHnndrl under Karls regeringstid ej kunde 

kon-:lalera n~'lgra verkligt gagneliga framsteg inom den 

centrala förYr1ltningens omr[Hle i vad rör örlogsflottan, ~, ,· 

fnrhMlandet under lwns närmaslc efterföljare p(t lroncn . 

den store Gustav Adolf, det rent motsalta - här to,•~o~: 
k1·afttag, som lill resailat fingo uppförandet av (]en solida 

styrelse- och fönaltningshyggnad, som skulle hiiva en ~ ,. 

dc organisatoriska hörnpelare, p[l vilka vår storhetslids 

ma•·ina prcstationce skulle konuna alt vila. 

Det första avgörande stevct i dc fort.,;[llla striivr~ndenn 

nH ordna en p:'\. skilda centrala ämbetsverk fotad riksstY

rel-;e togs :lG11 medelst inrättnndel av Sven honätl, rikc's 

tidiga'>[C verk av fullt utbildad kollegial karaktär. Men 

iinnu skulle de! dröja innan de kolle giala formemu vw•J 

anl[<gna j[imY~1l för den marina ÖYersbTclsen. I kamm nr

m·dningen HY 1618 omnämnes dock ell. amiralitet, m~1 yarn 

aH ett formligt konstituerande av denna instans allljä J11t 
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saknades. Yilka bisittare som h~iri ingingo är e.J bekant, 

men tager förf. för givel alt "de i stoeld101m i ständigt 

eller tillEilligt arbete vid floHan vistande amiralerna" här 

hade sitt säte. Ki1rnan utgjordes givetvis av triumviratet 

riks-. nndcr- och holmwniralernu, vilka ll!1(lcr alla för

h:'\llanden svaraoc för flottans löpande ärenden. Bakom 

lJenäm:lingcn amiralitet dolde sig sålunda, anmärker ock·· 

"'A förf med allt fog, alltjiimt ingen inslruktionsmässigt bc

"·tämd flottans överstyrelse. Tiden härför var ännu icke 

uogen, men länge skulle del nu ej d1·öjn innan planerna 

hi:ir:för mognat till skörd - det blev dock ej själen i för

nyelseprocessen, konungen ~;jälv, förbehållet att bringa 

l'.lvrelscverket till åsvftad avslutning. Det kom i stället 

på efterträdarens i s-tatsledningen, Axel Oxenstierna, lott 

att föra den n ya ordningen i hamn, varvio dock bör e r

inras om alt utkastet till den regeringsform, Yarigenom 

lwllegii styre lsen nn äntligen påbjöds, var av den store !w

mmgen känd och i lmvudsak gillad. 

Det var genom antagandet av 163~ års regeringsform 

vid sanunn års riksdag, som den uneler senare år tillska

pade ämbctsorganisationen äntligen fick fullt hindande 

och laaa hävd. Rörande amiralitetskollegiet bestämdes 

i1ärvid"' att ämbetsverket skulle som president hava riks

amiralen samt att bisittarna i övrigl skulle utgöras av två 

riksens råcl "helst de där till sjöss tjänt hava" samt fyra 

Yiceamiraler eller "de äldste och förståndigaste skepps

kaple>.ler, däribland all1.id holmamiralen eller -kaptenen 

enär," dc senare uppenbarligen vid förfall för viceami

ralerna, dfi sex bisittare synes hava vm·iL det normala vid 

kollegiets sammantri:iden. Givelvis tillgodosåg-; i tillbör

lig grad behovet av judiciell och kameral personal 

Och s;"l var tiden inne för den nyskapade inslilulionen 

att visa vad den förmådde uträtta för att hiUla del marina 

f:TÖrdct skarpslipat under dc tider av stark politisk oro, 

;;om kännetecknade tiden för Sveriges upptagande i kret

sen av Europas stormakter. 
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, l porlg~lngen var föret emellertid dåligt nog, heroen de 

pn dels den sedan 1G20 funktionerande riksamiralens 

kungafränden Karl Karlsson Gvllcnhielm eaenmäl,t1'c.
1
' 

'"' ' ~ ~ \.. ~( 

'>ch pa samma g[ing sji:ilsvMdiga utövning av sitt hög~1 
tunbete O<'h dels brislen på erforderliga instruktioner f 0 ,. 

denna:, seJJHres riilla handhavande - allt som komplettL

ring ay rc:.;eringsfonucns fö reskrifler härutinnaa. \'isse 

ligcn uppdn>f.s vid denna tid åt hovlumslcrcn Johan Adle. 

:-.ulvius alt laga sig an författandel aY sftlunda erfordc . 

J iga instruk lioner, men som dessa i ful! hordat skill 

HJ~\,;lc föredragas för rikskanslcren, som uppehöll sL.; 

i Tysklnnd, som denne i sin ordning ej var bcred o 

t, tl onH.'delhart stadfästa desamma, dröjde det nagra ~~.· 

innnn föc·valtninf{en vunnit önskad stadga och precision. 

Cndcr dc granskningar aY kollegiernas ~tlllbclsfÖrvallnitL 
· - officiellt bcn~imnd "examen" - som förfallningsenli~ t 
ögde rum tinder vttrmånadcrna lG:;() visade del siQ ocL:<I 

l<i l o.;lora brisler, siirskill i vad avsil!r amiralitelsk~lle<>"iL 
t,_") . b 

Yidladde verksamheten därinom. Det ifr~igasattes t o 1 

alt ställa kollegiet i dess helhet under åtal, men härifr~w 

iJJ ev det dock förskona l. Denna kollegiets i bedröYlighcl 

mi;lnc-;viirda redovisning -- den första och den sisla 

:-ill -;lag - iigde rum den 2U-31 mars och 1 april tG;)' 

och slutade med att man, sedan riksamireden som en för 

:Claring till framkomna oegenlligheLer hänvisat till bris 

pa instruktioner [l ena sidan och pii. "hehörlige personer' 

<l nadra !:'idan omedelbart gick i författning om pMaladc 

in·1stcrs fylhmde -- Yad instruktionen angår skedde dett~ 

;.;e nom alt tillämpa en överarbetning av Adler Salvius 

t i dig n re om n Linmda u lkast härtill. Bland de m[mga v ä l 

iliO li\·crade och omsorgsfullt u tarbetade föreskrifter, son' 

där återfim1as m~"t här s~lsom i sitt slag anmärkningsv~ir ' 
citeras stadgandel om att "införsknffa allehanda sköna 

cjökHrlor och nyttiga seglalionsböcker och inslrumcnl, sär

deles C',[;dana som visa andra konungarikens och nationer'; 

i'örnt-imsla amiralileters tillstönd, villkor och märkelign 

bcdriflc1· li![ sjöss". Rörande arhelsförhtdlandena före-
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skrevs v idare att solenna sessioner skulle h{dlas [u·ligen 

under lvft perioder, den ena om våren fr:1n mitten av 

mars till mitten av maj, den andra om hösten under må

naderna september--november och sb1lle kollegiet här

under i regel mangrant vara församlat varje fönniddag 

f r{m kl 7 till ld 11 och eftermiddagen i'rtln 2 till ;); övriga 

m :l. nader fi)t·siggiek sammanträdena blott 2 ~l ;~ dagar i 

veckan unde r förmiddagslimmarna under det all efler·

middagnma voro lediga. Efter denna arbetsordning blev 

i det kolllmande äYenledcs kollegiets arbetsuppgifter väl 

fylld a, vartill i sin mun fiir visso bidrog alt Gyllcnhielms 

inflytande vad tiden led blev ::tllt mindre samtidigt som 

den framst[tclH!e bisittaren-amiralen - tillika riksrädct 

och ö·,·crsHithMlaren -- Klas Fleming(i blev sf1 mycket 

större lill oviirderligt gagn för sjöfiirsvarci i alla des..:; 

f o!'me;· <;[tvi:ll med avseende lHl förvaltning som materiel. 

A 1 t dennet; lysande bana sk uH e taga e:1 br~td ända 

genom eti ,;lumpskotl i Kielerfjorden Hi 1 J, betydde också 

för kollegie t en högst kännbar förlw;l, som icke blev 

mindre ccnom valet av riksamiral efter Gvllenhiclms nv-
'- ' - "' 

gt~ng 1050. HärYid förbigicks nämligen den otvivelaktigt 

högst meriterade, nämligen riks- och amiralitetsrådet Erik 

Rynin g, och i stället tillsaltes på denna viktiga post en 

med fiirhrdlandcna inom sjöväsendel fr-Jlständigt obekaal, 

rikssknl!cmäslarcn Gabriel Oxenstierna. Då även denne:; 

två närmnste efterföljare i ämbetet, fältmarsk alkarn c 

Karl Gustav \Vrangel och Gustav Otto Stenhock - ehuru 

var och en p <1 sitt gebit (det lanlmilitära) för visso myc

ket dukliga k a rlar - åtminstone i vud rör den fisi -

nämnde stodo mer eller mindre främmande för sin 

nya arhetsnpp.gifl. m~1ste berörda förhållande inverka ej 

så litet ofördelaktigt pf1 kollegiels arbetsresultat. Att 

detta o akta t dessa under tiden fram till Karl X[ :s förmyn

darstYrclsc hlevo övervägande goda är säkerligen ntt till

skriv~ lika mYcket en stark inre organisation som elt 

pliktlrogct ocl{ redbart arbete aY fackmännen inom den

~;amnw. 
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Elt omslag inträffade emellertid mol slutet av l GGO
talc l, Yarlill utom högsta ledningens minskade kompetens 
lordc hava bidragit en otjlJfrcdsställande nyrekrytering av 
amiralitctsrådcn, allt varom förf. giver synnerligen bely
t:ande exempel i sin målande skildring av föreliggan de 
föl'fnlls11eriod. Här är cmellcr lid alt märka hurusom kol
l2gict i detta sammanhang ej f?lr på långt när så dålig 
orlovsedel, som man är van vid att få skåda från fler
fnJet tidigare författare på området. Regeringen, menar 
frirf de1ar i hög grad ansvaret för flottans dåliga bercd
::ka p. Kollegiets ansvar var stort nog ändå. 

;\ntligen och inför den alltmer hotande utrikespoli
i i ska si lnationen inskred i nov. 1674 den unge konungen 
och befallde kollegiet att efter överläggning med behöriga 
parler avge betänkande om orsakerna till sjöväsendels 
dåliga ställning och om sättet att avhjälpa bristerna här
utinnan. Som ett synlig resultat härav gick man till en 
ansenlig förstärkning av ämbetsverkets personal, varvid 
fem nya mniralitctsråd tillkom mo: fyra militärer och en 
civil - samlliga, märk väl, tillbörande vapnet. Men HDn 

v nr för sent ute! De farligaste revorna i krigsberedska
pc·n läto '>ig i en hast ej botas och i kammarens ledande 
krafl., riksrådet Lorentz Creutz, hade kollegiet fåtl en 
~·koningslös kritiker, som ej aktade för rov att påverka 
konungen i en mot kollegiet avog riktning, vilken in
sHillning bl a gav npphov till en serie lika skarpa som 
onådiga skrivelser. Kollegiet var alltså blivet en stryk
pojke redan innan utbrotlct, år 1G75, av det olyckliga 
krig, som så obarmhertigt skulle blotta dess bris ter. Den 
katastrof, som drabbade vår sjögående flotta under det 
första krigsåret kom droppen att rinna över och Karl lät 
öppna en rättcg:"mg med krav bl a på skadcsl:''md för 
gjorda förluster, där s:"l\·äl riksamiralen-flottchefen själv 
som hela kollegiet stodo såsom svarande, med del rcsul
!nLct att den förre fråntogs si tt ämbete och ålades plikta 
100 000 dlr under det att målet mot kollegiet i gemen efter 
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skarpa sammandrabbningar vid rälten Lilläls rinna ut i 
sanden. Uppdragel att ntrus la och föra nästa års stora 
flotia gavs för alt ytterligare accentuera konungens miss
tro mot amiralilctct åt dettas värsta vedersakare, nyss
nämnde Crcutz, i samband härmed såsom amiral och ami
ralilets råd inkallad i kollegiet. Och sedan Creutz 1676 följt 
sill amiralsskepp Kronan i djupet utanför ölandskusten 
gavs nppdragct alt utrusta floHan för kommand~. kampanj 
t1t et l annaL rikskammarråd, Gyllensticrna! Men ann u hade 
icke kollegiet kommil till bollen av motgångar och .för
ödmjukelser, den nåddes då Kar-l i dec. 1679 efter kngels 
avslutande s:'l att säga försalle ämbetsverket i disponibli
tet, i del han, med förbigående nv detsamma, överlät vik
Liera delar av dess funktion pi\ en av dess hisitlare - vis-

se.,1·Jiacu den duuliaaste - nämligen amiralgeneraHöj Lnan-n n ~ ... ...._ 
ten Hans \Ynchtmcister. Det var första gången amirali-
tetskollegiet sa llcs ur spelet - del skulle gudnås ej bliva 
den sisla' Dess undanskjulande fd\n överstyrelsen blev 
denna gfll)g cmellcrlid helt korl: redan 1683 inkallades 
två nmirnlcr alt hiträda nnmcra generalamiralen \V., var
efter målen flle r kollegia!iler bellandlades och 1G89 ulfär
dades från hö~sla ort den instruktion för amiralitetskolle
giet , som hittills endast förelegal i form av mer eller m5nd
;,e lagsladga<ie underhandsbcst~imrnclser. Kollegiisystemet 
h ade alltså i första ronden hemfört segern - och detta 
förvisso på Jnyckel goda grunder. 

Mi\ s:"t här till slut ultnlas den förhoppningen, att del 
ej mt1llc driija all! för Hingc innnn vi Ht lilLHille all an
mäla (le[ n av mniralitetskollegiels historia och denna 
med samma författarnamn som fiircgfmgarens. Rätta till
fäHel torde då vara inne för all ni.irmare och i ett sam
manhnn!! skärskåda dc hirdomar, v~1rlill historiken i dess 
I1elhct k:~n fi)rviinlas giva uppslag. De äro förvisso varken 

f il eller ov~i.seniliga' 
G. Unger. 




