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aktio nellt.

f( ed

l\1ed j a nu arihäftet fö ljde ett inbetalningsk ort. R edaktionen

å . anhålla alt ärade p r enumeranter, som. ännu ej betalt pre-

f \nerationsavg iften för å r 1955 med utnyttjande av d etta
1
~u ·t snaras t vill e inbetala prenumeratio nsavgiften (kr. 8: - ).
kOFör a tt n edbringa tidskriftens distributionsk ostnader är
det önskvä rt att ad ressf ärändringar omedelbart anmälas till
·edaktion en . D et är även önskvärt, att bostadsadress om.
~nöjligt a ngives i stället för tjänstgörings plats i land eller
ombord.
Tidskriftens postgironumm er är 12517.
Medde1lande f rån M ar i ni itter atu rfö r en i n gen.

Marinlitter aturföreninge n räknar med att under slutet av
sommaren eller i höst utsända sitt arbete nr 48 »Svenska
amfibi eförb and - lyx eller nödvändighet » av kaptenen vid
Kungl. Kust artilleriet B. Stjernfelt och kaptenen vid Kungl.
Boshuslä n s regemente L. \Vockatz.
Boken, som beräknas kosta högst 9 kr, avses utsändas till
medlemm a r na mot postförskott.
Då fören ingen för att kunn a bedriva sin verksamhet är
beroende av medl emmarnas stöd, får styrelsen härmed vädja till envar att lösa ut boken . Avgiften för dens amm.a utgör m edlemsavgift f ör å r et.
styrelsen h emstä ller sa mtidig t, att de m edlemma r , som
bytt adress, sed a n f öregående b ok uts ä ndes (sommaren 1953)
vill e meddel a den nya a dressen till sek re teraren , f ör svarsstaben, Slackh olm 90.
styrelsen vill vida r e r ik t a en vä dj an till ick e medlemmar
att inträda i för enin gen, vilket k a n sk e genom m u n tlig eller
eller skriftlig a nmäl a n till sek reteraren .
STYRELSEN .
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Slagkraft och operafionsfrihet.
Av Ka pten P. L IND BL oM ,

.. En flottas orsak alt vara ~r dess offensiva . v~p cn, ~le t vill
saga de vapen, som, burna pa fartyg, kunna msall as fo r förstörelse av fartyg och landanläg gningar. Funnes ej sa da na
vapen behövdes ej någon flotta.
För uppbygg andet av en flotta är d e lta utgå ngsp un kten
Vid konstruk tionen av de i flatlan ingående fart ygs l' p crn~
är förmågan att bära fram dessa vap en kon stru Ltöi·cns
grundvill lwr. Denna förmåga är beroende a v en m än f;d faktorer, av vilka skyddet är en. Skydde t, antingen d et iir passivt
(vattentä t indelning , pansar n< m) eller aktivt (sJ;: : <lcbvapen), skall garantera , alt fartyget, trots fientlig m ohe rka.n
av vad slag det vara månde, har erforderl iga förutsiitl ningar
att få sina vapen att verka.
En fartygsko nstruktio n måste utformas på grund \ al av
en avvägnin g mellan förmåga alt bära vapen (slagkr aft)
och förmågan att få dessa vapen att verka (skyd ds kr aft).
Detta g~ller oavsett fartygsty p, från minsvepa ren, diir svepet äL· slagkraft en, till hang)ufa rtyget, där flygva p net är
slagkraft en. Mot alla vapen finnes skydd. Skyddet mo t al lackflygplane t är jaktflyg och luftvärn, skyddet mot m ina n är
minsvepe t o s v. Skycldet mot den direkt a träffen är l; • nftiga
konstruk tioner.
Ett fartygs operation sfrihet är beroende av dess fö rm?1ga
alt skydda sig för motverka n, avsedd atl hindra d ess insats
av sin slagkraft . Om t ex en jagare ej kan genom löp a cl t
visst område p g a ubåtsfara n, så är d ess operalion :-Jrihet
begränsa d. Denna kan ökas genom att j agaren för se.., med
skydd mot ubåtar, d v s au-vap en. Om t ex en mins \ e p 8~·e
ej kan ulföra sin svepning p g a flygtryck e t, kr, n ele n hii rvJd
begränsa de operation sfriheten ökas genom luftviirn .
Vissa skvddsm edel äro av den naturen a tt de endas· ],un·
na skydda det fartyg, som bär d em. Hit hör f n lu fl \'ii rnC~·
Ett sådant skydd är att betrakta som individue llt och alltsa
ett medel att öka den egna operation sfrihcten . Till ind ivJ·
duella skydd hör även au-vapen , som äro placerad e p a ai~~l
ra fartyg än dem, som. hava ubå tsjakt som huvud u ppglfl.
Det alltmer ökade inf'lytand e i sjökriget av luftbu r n a_ val
8
pen (flygplan , robot) och undervat tensvape n (ubåt, ]11 II1

nr b csk~Ir~ t ö_~er~a tt? n sfar tygets op era tionsf rih eL Det h ar
ll:·rför blivit n ? dvan thgt !ltt r eservera alltm er av ett f artygs

~~~plaseme i:t for ~1:wrdnu1?ar s_on~. öka oper ationsfrih eten .

s vensa h~t u:vecUm ~en g!l t~. darl_Jan,_ att dc offensiva vapnen utf~tm ats .. ~tt bllva saval offens1va som skyddsva pen.
pen Jagiska f o!J den av dc~ta ..är minsk ad s'J agkraft.
sl agkraften kan cmell_ert~d okas genom eff ektiviseri ng av
gaml a v.a~ cnty1:er och 1 :1f?-~·~nde av nya. A~·tillcriet göres
autom atiskt, tmyedcn malsol~ andc, roboten t 1llkommc r lik50111

atoi~1l adch:nngcn.

Op ~ra tw nsf~?hcten k_an även ökas genom att minska åtkomlighet en f~r opcroyon sbegräns ade vapen. Fartygen s storlek kan I~edh.nngas, sa.. att chansern a föL· upptäc.kt och träff
niinsk a. 1 ak h k?n kan andras - dock endast i viss utsträckning, annars ghde~· den ändrade taktiken över till ett kons-

taterand e av begransa d operation sfriheL M.insknin a av far tygens storlek innebär i sin yttersta konsekve ns e~dast alt
yä cl ~: et /' nsai~~t u~gör d.en operation shegräns ande faktor n.
For c.en offensiva k.ngförin gen är det av största betvdclsc
alt de !aklore~·, ~-om mverka begränsa nde på oper a ti~nsfri~
heten, ar~ sma ..:"-ro de små, blir initiativf önnågan slor. Ju
n:e,r ett f ~r t:yg _ar beroende ~v yttre faktorer såsom ja k tsk_}dd , ubats.]ak~, gyn~1samt vader och dylikt, desto mindre
bli r dess. op cratwnsf nhet. Ju mer ett fartyg själv kan tillgoc~ose s1tt skY.dd med luftvärn, au -vapen, sjöclugi!ia het och
dy_l~k.t, desto s torre dess opera tiansfrihe t och desto stÖrr e dess
;noJhgh eter att verka offt;nsivt . Men för att operation sfri11 Ett
Je~en skall kunna utnyttjas fordras oj'fensiua var1e
•
c
l
..
t
f
d
stn
offenutan
men
pen
skyddsva
. s ar yg, va ~ltrustat med
siva vap en, har mgct pö. havet att göra lika litet som ett
f
·
vapen. ' Elt ' fartyg med opera.m.e d en b ar t o f'f ens1va
J
rartvg
b~1~5{1?h et men utan förmåga att hota ha.r lika.cli tet existensf" . 1gande som ett fartyg utan operatwn sfnhet men med
or maga att hota.
et mindre fartygets fiender äro ej desamma som det
st·p
0 Ires T o1·
·
11 o ·t · "J
n1a lit · ... p~c Ja en ra mar CJ torpeden som fiende i samPlan etst~ ~ck~1mg so_m t ex kryssaren , ej heller min a n. Flygkrys ai C] l1e!le1 samma hot mot torpcclh:'lten som mot
l'a /ar en. Ju ..slorre fartyg, ju större skydd, men också flelion~r:ct er. For d~t lilla fartvg::::t är skyddet ringa, opcra~t01, ~~~1 eten bcgransa d, slagkraft en relativt hög. Fö 1~ det
krar~e~ 1 s!~yd~l~t verksa,mt , o_pera~ionsfriheten ökad oc h sla~
l'atio 1 l~og. For det stors ta aro fi e nd ern a s{t månaa att opeSii.))a~ s1~nhetcn 1:_edgf11· trots gott skydd, och slagl:;_.;fl cn kan
~amma till v erkan.
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En tysk sjöfartsraid med slagskepp
j

Norra Ishavet mars 1942.
Av J

MEISTER, NIZZA.

översatt av Kommendör B. L IN DGRE N.

Mot slutet av år HH1 fruktade Hitler en alliera d la ndstia.
ning i Norge och lät därför förflytta huvuddel en av s i 1~1
stridsdugliga slagskepp och le ryssare dit. I bör j a n nv mars
var sålunda bl a baserade i Kirkenäs 8. jagar/[ottilje n om
fyra j agar e och i Trondheim slagskeppet Tirpil z, pansarskeppet Admiral Scheer, kryssaren Prinz Eugen, som låa
under reparation efter en torpedträff, samt 5. jagwflo ttilje~
om tre j ag are. Dessa fartyg bildade, trots fartygsm ateri elens
oenhetlighet, en respektingivande faktor i kamp en om sjöherraväldet i Nonl-Atlanten och Norra Ishavet.
När den befarade invasionen icke kom till stånd inr iidades verksamheten på offensiv sjökrigföring, varvi d h uv uduppgiften blev att anfalla allierade konvojer på väg till Murmansk för att därigenom störa tillförseln av krigsmateriel
till röda armen. 1941 hade Hitler icke tillmätt d essa transporter någon betydelse, förmodligen därför att h an fö rblin·
dad av egna framgångar antog, att de allierade icke fö da·
gade över varken transportfartyg eller krigsmateriel och a,tt
kainpen mot Sovjet skulle vara avslutad efter någr a manader.
Den tyska flygspaningen siktade den 5 mars 1942 omkring
70 distansminuter syn J an Mayen (jfr skiss) en ostgflenc~e
konvoj, rncn den tyska spaningsrapporten var ofullständig
111
och dålig sikt hindrade vidare flygspaning. Härigenom k~ i
de chefen för den tvska sjöstvrkan i Trondheim, vi ccamll'a
Ciliax (som endast" en måna-d tidigare med stor frmn gång1
1
utfört gen<?mLrytningen ~ Engelska I~analen me(~ SchC~1;\ ~
horsl, GnetsenaLL och Pnnz Eugenj, Icke vare s1g cr\1' . t·
n?ggranna uppg~fter över konv?_.ien~ kurs och sam mansa\s
mng eller om vilka engelska SJostndskrafler, scm nv dela A
till konYojen skydd. I själva yerket hade engelsm ännen01 .P~
g r und a v närvaron av tyska sjöstridskrafter i Nord-~ g
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Tirpitz löper ut.

beslutat, all en l.::onvoj på ostgående från Island oeh en på
västgående från Murmansk skulle utöpa samtidigt, s~! ml att
llome Fleet för konvojernas skydd skulle uppeh åll a sig till
sjöss intiillong ost H
Den engelska konvojen PQ 12, som. bestod av fem lon han·
delsfartyg och ett fåtal eskortfartyg, lämnade Jhalfjord
nord Reykjavik på Island den l mars 1ned destin a ti on :\Iurnwnsk, och vid samma Lidpunkt utlöpte konvoj QP tl, ävenledes beslående av femton handelsfartyg och en svag eskort,
från den rvska hannlen med kurs mot Island. Honu Fleet,
bestående ·av tre slagskepp, några kryssare, ett h anga rf~.r 
tyg saml nio j agare, gick planenligt till sjöss un der be1al
<l Y Admira l Sir Jolm C Tovey.
I Trondheim s lod till förfogande Tirpitz und e r !J r fäl av.
kap. z. Sce S. A. Tropp, Admiral Scheer sallit tre j aga re u~
D. jagarJ"loUi!jen under flolliljchefen, kap. z. See S. Bergc! ·
mars, m e n icke fört "in
Sjöstyrkan var gångklar den
följande dag 2rhöll amiral Ciliax avgångsorder fr~1~1 l e~
ningcn, »Gruppe Nord», och först den 6 mars kl 1:230 b"'.
f a n n sig eskadern till s .i ö ss. A dm i r al Sch e er kv a rl i:imno. rl~;1 ~
Trondhe im. på grund av dess låga fart. Vid lid för aY gH011· ~
had e man på tysk sida alltjämt endast kännedom or 1 !'
vojen PQ 12.
0

•

5

P:;:

J{l 1801 den G mars siktades den tyska eskadern av engelsbåten S ealion, som. inrapporterade den viktiga upptäck1
J,a ~ill Amiralitetet i London för omedelbar vidarebefordran
~~~: ch ef en för H om e Fleet, amiral Tovey. Den p å Tirll!t.z särskilt embarkerade radiospaningsgru ppen lyckades
pz eller tid icke uppfånga d et engelska meddelandet, och den
e~;ka ledningen förblev därför i okunnighet om att d en
!),ska eskadern var siktad och inrapporterad.
t) Vädret, som varit dåligt a llt sedan operationens början,
rrsäm racles; sikten gick ner, isblock och även isberg bör·~d e förekomm a i . tyskarnas väg. Den låga temperaturen
rstadkom i det h årda vädret en kraftig nedisning på fartygs~]uoV och överbyggnader.
Kl 2100 elen 6 mars befann sig Tirpitz cirka 150" NNV
Trondheim, farten var 25 knop. Natten förflöt utan anmärkning. D en 7 mars var väch·et ännu sämre än dagen förut
och j agarna hade mycket besvärligt i den grova sjön. Farten ökades emellertid trots sjön till 28 knop. Kursen var
nordlig.
Omkrin g kl 1500 inträdde ytterligare siktförsämring, och
vid samma tidpunkt inpejlades en obekant radiostation om
styrbord . Under d e närmaste timmarna inrapporterades till
far tygsledningen nå Tirvitz ett fl ertal iakttagelser enligt
följ and e:
»Kl 1549 i bäring 240°, drivis och försvinnande rök».
»Kl 1554 i bäring 65 ° , rökar».
»Kl 1557 i bäring 13 °, skorsten».
»Kl 1602 i bäring 320°, isberg».
_Kl 1610 ändrar Tir pitz kurs till 10 ° ; farten reduceras till
2J knop på grund av vindstyrkan, som. nu uppmättes till
30,5 m / sele
Fortsatta rapporter meddelade:
»Kl 1614 i bäring 360' 0 , drivande mina.»
»Kl 1629 i bäring 3-18°, masttoppar och överbyggnader.»
»Kl 1633 i bäring 340°, två masttoppar.»
}\l 1708 beordras jagarna, som. allt sedan operationens
~ 0 l"Jan bildat en spaningsskärm. framför slagskeppet, att in~ga stridsgrupp ering och verkställa samling på slagskeppets
~Yrb ords bog. Eskaderns läge var då lat N ord 72'0 33, lon g
st 6o51
!<'rån Tir:pil z brygga rapporteras vidare:
»Rl 1810 i bäring 24°, proj ektilnedslag.»
»RiJ. 1818 två fartyg i sikte, identifierade som egna jagare.»
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»Kl 1818 egen jagare Friedrich Ihn rapporterar llle d 111
0t·se ryska ångaren 'l shora sänkt.»
I verkligheten hade följ ande inträffat. De tre tyska j Qn.
na hade siklat det till konvoj QP 8 hörande ry ska f:·~~r
~arty~ct Ish~_ra, som __ tydligen sackat efter och nu ensamt 0'\'
overgivet slavade vastvart. Hyssen slOJ)padc omedelbu rt el
ter varning~skott från Frie~rich l/m. ~en samtidigt söne:hon en radiOrapporl om handelsen, v1lken avlyssnades e
engC'lsmännen kl 1732. J agarna gick därpå omedelbart l~D
anfall först med torpeder, sedan med artilleri och slu llio~
med sjunkbomber intm sidan. Och därmed var d et lilla ~.~:
'
lastade fartygets och dess besättnings öde beseglat.
Tirpitz fortsatte även den 8 mars nordvart, varom kr igsdagboken förtäljer:
»Kl 0100 avlyssnades en order från Amiralitetet till sallltliga engelska krigsfartyg till sjöss i Nona Ishavet (av innehållet kunde knappast rå da något
tvivel att tyskarna voro upptäckta).»
»Kl 0720 siktas tysk ubåt.»
»RJ 0745 i bäring 310°, siktas ytterligare en egen u ha b
»Kl 1111 i bäring 120°, misstänkta rökar.>>
»Kl 1214 i bäring 230°, egna flygplan typ Focke \Yulff.»
Vid denna tidpunkt stod eskadern 70' syd Björnön, alltjämt med nordliga kurser. Vädret var fortfarand e dåligt,
men trots detta hölls 25 knop.
Enligt krigsdagboken siktades
»kl 1327 i bäring 220°, två fartyg och fem rökar, som
kl 1330 försvann».
Amiral Ciliax stäHdes i detta läge inför ett svårt aYgörande. Jagarnas oljeförråd började ta slut, och de m as t~ detacheras till Tromsö för kompl ettering. Försök ha de gJo rt;
att taga olja från Tirpitz, men planen måste övergivas pa
grund av det dåliga vädret. Spaningsunderlaget och inkon_li
na rapporter angånde fiendens dispositioner var emcllcr tlt
1
s~ vaga, ~tt ~skader~.hef:n nu beslöt att ~~lachera j~ga~·! ~
for bunknng 1 Tromso. P a f m elen 8 mars lanmade Fne cll !C
Ilm och Hermann Schoenmann sjöstyrkan följda p å c m av
Z 25. Och därmed fick Tirpitz cnsmn fortsätta sina ope·
. o . .. , , _
rationer.
Under rådande överhandsväder kunde Tirpitz eJ p<na•'
na någon effektivitet av sitt jagarskvdd mot ubåtsaugrePP;
r ll ''
·
"
·
så u~: elen synp~mklen spelade -~let Jnin.clre roll alt pg~ är·
J
ouJ1l
dc
var
spamng
for
Men
nu lanmade s]ostyrkan.

Enligt eskaderchefen s bedömande var det fullständigt
)lg:~]Ut e t att fly~plan o från I.~nd . eller ~irpit-=:..Jå.taliga p~_an
1 \~ ]} e kunna utfora nagon effektiv spamng. Bart1ll var vad~ ~~~ all t annat än gynnsamt.
1eAtt [{ome Fleet befann sig till sjöss hade den tyske ami. ]en nu länge misstänkt, och härutinnan stärktes han i sin
~~o av radiomeddelandet från den ryska ]:;hora . Men Hom e
ft eet:s n ärvaro i operationsområdet skulle kanske icke ha
åverk at tyskarn as fortsatta sökande efter konvojen om en
~ffektiv fartygs- och flygspaning inom havsområdet lmndc
]la p å räk na~s. Då så nu icke va~.· f~ ll ct, ans~g ~m~ral Ciliax
att ri sk en for en fortsatt framstol Icke stod 1 nmhg proporti on till de ödesdigra följder, som kunde träffa hans dyrbara skepp vid t ex ett plötsligt överraskande kraftigt anfall av snabba fartygsförband ur Home Fleet.
På kvällen den 8 mars uppgav därför Tirpi tz sökningen
och då in ga nya underrättelser inkommil om den engelska
konvojen, satle slagskeppet kurs sydvart, varpå operationen
avbröts p å order från ledningen, »G rupp e Nord». Dessförinnan h a d e amiralen givit jagarna ordee all efter verkställd
oljning förena sig med honom påföljande morgon kl 0800
väst Lofoten .
Natten8- 9mars förflöt lugnt, och på morgonen d en 9 mars
befann sig Tirpitz väst Lofoten. Jagarna hade emellertid blivit något försenade och kunde ej inställa sig på angivet läge. Kl 0<9-!5 siktades ett engelskt spaningsplan, som strax
därp å försvann ur sikte.
Tirpitz ändrade nu kurs in mot Narvik och erh öll kl 1007
land i s ikte i bäring 3-!0° .
Vid denna tidpunkt k und e amiral Ciliax av influtna rapporter f astslå, att sannolikt två fientliga h angarfartyg befunn a sig i Tirpitz närhet, varför han begärde jaktskydd från
?et närb elägna Bodöfället. Tydligen fungerade ick e orderoverföringen tiH Bodö tillfredsställande, ty framställningen
b~_ev r esult atlös. Att jaktskyddet var behövligt och kravet i
bog grad berättigat framgick med all önskvärd tydlighet:
en halv timme senare salte engelsmännen in våldsamma torPedanfall med flyg.
I~an gm·fartygct Vicforiou:;, som ingick i d en ue Home Fleet
U!s~ncl a styrkan och som nu jagade Tirpil;:, kunde trots det
dahga vädret J-l 0735 starta tolv torpedplan och ti o jaktPlan, vilka först från nord och syd, sedan från alla fyra
kvadranterna med största taktiska skicklighet gick tiH attack
rot slagskeppet, som med högsta fart, 32 knop, och ostlig
llrs tog jakt mot Vestfjord innanför Lofoten .
.
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T irpitz under gir mitt ib land korsande torpedbanor.
Engelska torpedflygplan (inringade) gå till anfall mot Tirp it z.

Krigsdagboken ger följande bild av flyganfallet:
»Kl 1016 siktas från Tir pitz torpedplan i bäring 100 ° (H1gt)
och i bäring 210° (högt) ;
k;l 1018 erhöll artilleriet cldtillåtelsc, 38 cm kan spä rreld, övrigt artilleri avvärjande eld;
kl 1021 torp edbana i bäring 270°. Tirpitz hård slb-gir ;
kl 1025 torpedbanor i bäring 280°, 91Q,O , 160° .»
Jagarna ur 5. j agarflottilj en inträffade vid denna tidpunkt
på pl atsen och föH omedC'1bart in i den avvärjande luft vä rnselelen mot de atta ck erande planen.
Efter tolv minuter var anfallet över. Tolv tor pedplan av
typ Albac01·e och Swordfish hade fällt två tor peder v a nl era
på .k ortaste avs tån d, dock utan att erhålla n ågon trä ff . Under anfallet utfördes även kulsprutebeskjutnina mol T irpit:z.
Orsaken till dc ut eblivna torpedträffa rna får""i första hand
tillskrivas det ogynnsamma vädret. Vid inflygnina till to rpedskjulläge m åste torpedplanen pressa sig ned och""i d en Jwr da
vinelen blev därför den sista anflygningen oregelbunden, varigenom precisionen i skjutögonblicket nedoick. Tor ped erna
fick därför ett onormalt nedslag i vattnet ~ned ojämn bana
både i djup- och sidled som följd. Några torpeder obscn·e-

rades också passera under slagskeppet, andra å ter kunde
iakttagas för om, akter on1 och vid sidorna. Alla kunde dock
genom stä n diga kursändringar undvikas.
Som tidigare nämnts u teblev det från Bodö begärda jaktflyget. För alt åtminstone ha något skvdd i luften utsköts
från T ir pitz med katapult dc båda s]öf'lygplanen av typ
Arado 196, en ringa ersättning för moderna jaktplan . De
gjord e emellertid trots allt en god insats. Sålunda lyckades
f~ygb åtarna vid flera attacker oroa och tränga undan fientliga p lan, som försökte komma i läge för torpedanfall. Båda
flygbåtarna lyckades oskadda landa i Bodö.
Enligt tyska uppgifter nedsköts sex plan. Enligt den tyska
r~di ospaning cn skulle endast tre plan ha å terkommit till
sma moderf a rtyg. Det svåra artilleriet på Tirpitz hade avlo~s at omkring 400 skott, övrigt artilleri mångdubbelt flera.
Tzrp itz b efa nn sig nu vid västliga inloppet till Yestfjord,
och kl 1215 löpte fartyget in och förtöjde i Bogen-bukten.
Ett a n dra engelskt flygförband av »Skua» störlbombare,
som b eordrats till anfall und er inlöpa12dct, kunde icke finna
slagskeppet och fick återvända med oförrättat ärende . Del
var denna omständighet, som föranledde de enge1ska flyg_~rn a att d en 10 mars till ledningen inrapportera alt Tirpilz
sankts.
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. I skydd a': bevak.~lingsfal}?:g <_JCh omfattande lu~mnbc vak
nmgsanordmngar forlades 1zrpzlz den 13 mars till :'>;a tvi)·
Ami:::l Tovey lät kry~saren Tr~.nidad och ått.~l jagare llt·
flottilJen natten 12-10 mars gora en framstot mo t no ts]·
kusten nord om lat
för a.~t. söka fåJ?g,a upp s~~gsk~pp~~
dock utan resultat. 1\agra moJhgheter till anfall fi ck eJ hel~er de fen.1 engelska ~1båtar, som intagit lägen vid nordliga
m f m· ten hll Trondheim.
)\ven de i aktionen deltagande två engelska hangarfa ttygen uppnådde utan förluster och skador sina baser. Tyskarna
sökte med ubåtar och flyg ur 3. flygdivisionen komma till
anfallmot den henwändande Home Fleet nwn utan re sultat.
Operationens materiella resultat var ur tysk synpunk t obetydligt och rättfärdigade på intet vis den stora insatsen. Den
kunde dock ha givit avsevärt bättre utdelning. Uta n amiral
Ciliax vetskap hade Tirpitz korsat färdvägarna för bå da k onvojerna, men med det blygsamma spm1ingsunderlag som sto el
till buds, kunde konvojernas exakta lägen ej beräk na s. l
själva verket befann sig Tirpitz 75 distansminuter fr ån k onvojerna, då dessa möttes.
Den engelska ledningen, som var långt bättre in~o rmera d
om läget än den tyske amiralen, lyckades icke tvm ga den
tyska eskadern till ett avgörande, fast än torpedangrep pc,t genomfördes med beundransvärd energi och utan tank e pa egna förluster. T irpitz far tygsledning, som. genom ett skickligt
taktiskt handlande så framgångsrikt avvärjde detta anfall,
förtjänar högsta erkännande.
. .
, .
Blott med en god portion tur lyckades Tz rpztz undga Bzsmarcks öde. Den tyska ledningen visade nog ett viss t lättsinne, då den med det tillgängliga alltför knapphändiga spaningsunderlaget satte in det då enda stridsdugliga sla gsk.~p
pet. Operationen gav också följdriktigt ännu e.1~. gå~1g bel ag~
för den länge kända erfarenheten, att tunga SJostndsk raftei
utan effektiva spaningsorgan i luften och på vattnet, st~rka
bevakningsfartyg och ständigt jaktskydel i kuster.s närh et 1 ~ke
kan sätta s in för en operation till sjöss utan att ställas mf ö r oöverskådliga ris l.;: er.
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M. T. 8. TJENESTE UNDER SISTE KRIG.
operatione r udenfor norske kyst.
Av Kapteinlöytnant K. A. HEJDENBERG.

I 19'3 6-1937 ble de först alvor i planene om at den Norske
.Marine skulle få tilskudd a:r moderne MTBe1:: En konu~1isj.on
bi]e op pnevnt og denne reiste rundt og besokte forskJelllge
lands mariner for å finne ut hvilke typer MTBer som egnef
seg b est for norske forhoJd. Såviclt jeg vet kom kommisj.onen
til det r esultat at den tyske E-båt type passet best. Inudlertid spilte forskjellige omstendigheter inn, blandt am1et de
ökon omiske hensyn, og det ble besluttet å kjöpe 8 MTBer
fra Storbritannia.
Disse skulle bygges for den norske marine, 4 hos Vosper
og 4 h os PO\ver. En kommisjon bestående av sjöoffiserer
ble sen dt til England i slutten av 19 39 for å tilse byggingen
av båtene og overta disse når de ble ferdige. På grunn av
krigen fild.;: den norske marine kun overta 2 av disse båtene, n emlig MTB 5 og 6.
Bå t ene ble overtatt i begynnelsen av mai 1940, og etter
ca. to måneders oppövningsperioden var de kampklare ca. 1.
juli sanune år med norske besetninger.
Under oppövingsperioden som dc gjennomgikk i Portsmouth, bl e KNM Draug, en gammel norsk j ager som hadde
tatt seg over til England, benyttet som depotskip.
MTB 5 og 6 var 60 fot lange, diagonalt bygget av to lag
tykk finer med seilduk imellom. Fremdriftsmaskineriet besto av to Isotta Frachini bensinmotorer på tilsammen 2500
HK, som gav fartöyet en toppfart av 42-43 knop.
Bestykkningen b esto av 2 18" torp edoer, samt 4 fast monter te L ewis maskingeva:rer.
Båten e ble hurtig satt inn i tjeneste med base i Dover
og den encrclske kan al som operasjonsfelt, og de inngikk i
den britisl~e 11. MTB flotilje, hvor de utgjorde en subdivisj on (Halvclivisjon) . Fartöyene utförte mange operasjoner i
kanalen og det vil före altfor langt å komme inn på de enkelte operas.ioner.
1
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Operasjonene omfattet:
a)
b)
c)
d)

A vskjacring av fiendtlige lVITBer.
Angrep på fiendtligc kystkonvoyer.
Raids.
Air/Sea resene t j enes te.

0

Resultatene fr a disse operasjoner kan ikkc fasts h\c s llled
sikkerhet. Under de torpedaangrep smn ble utfört i kan:1len
fyrt e gjcrne sam_tligc f artöyer i flotiljcn sina torp eduer samtidig, hvorpå dc trakk seg ut av angrepct n1.cd full fa rt u nder beskyttelsc av röyk, og under slike forhold er de l ikke
lett å kunne fastslå resultaten.
Av kjente resullater kan nevnes at lVITB 6 var en tu r helt
inne på Calais havn, hvor den angrep og senk et et f arti'ry lil
ankers med torpedoer. Disse to MTBer ble kreditert ;-; ne dskutte fly, og dessuten fisket de opp en hel del ne dsku tte
flyvere, samt reddet over 100 mannskaper fra torp cdcr te
handelsfartöyer.
Under en operasjon natten mellom_ 25/26 september 1\HO
sku:Jle MTB 6 sammen Ined andre MTBer eskortere et farl öy
lastet med sprengstoff til Calais havn, hvor dette skulle
tonere mot doldeporten og sprenge denne i luften.
Operasjonen ble avbrutt under veis, og under hard kj öring
tilbake sprang lVITB 6 lekk. Den måtte forlates og sank
straks etter.
lVITB 5 holdt ut i tjen esten i kanalen til 1. ju'li 19-11. Da
inntraff der en eksplosj on i maskinrummet som blåste håten i luften. 4 av besetuingen ble drept og 2 såret.
Marinens overkomm;ando försökte hele tiden å få tilde1t
flere lVITBer, og ved utgangen av 1941 fikk vi 5 Tb ornycraft båter. Disse var noe större enn våre tidligera b [tler,
nemlig 73 fot lange, men de var gamil e og ikke sacdig sprckc.
Etter at disse båtene hadde gjennomgått ei1. oppövingspcriode i Portland, ble dc stasjonert 3 i Portsmoulh, 1 i F elixstowc og 1 i Dover.
Av diss e båters tj enes te kan nevnes at MTB 5G, som ya r
stasjonert i Dover, utförte et vcllykkct angrep mot en fi cndtlig konvoy og senket et hanrlelsfartöy med lo torpcdotrdf.
Tanken om operasjoner på norskeskysten gjorde seg stc rk ere og sterkerc gjeldendc i den n orske mrtrine, og en operasjon m ed lVILer*l be planlagt. Planen strandet imidl crtid

dc-

*)

ML

= Motor Launch.

, statsminister Churchill, som mente at tid en ikke var den
f.:tte politisk sett for slike op erasj oner.
forut en de för nevnt e lVITEer overtok den nor ske marine
en del MLer, s~:n:1 dannet ~-n egen norsk fl?tilje. Det var
med denna flobl.J e at den for nevnte opera sJon pa norskcj{ysten var planlagt.
flotilj en var lcnge stasjonert i vVeymouth og drev esj{orte- og p~trulj evirks?mheot ~ kanalen. Somm_eren 19"11 b l e
den sendt bl Island pa ubat.Jagt, men kom hlbakc hös ten
sanune å r etter å ha hatt en sh·i törn med mye dårlig v~r.
Jeo- ncvn er disse båtene fordi de spiltc en stor rollc for
vå~t MTB Yåpen, idet dc skaffct oss utclannelsesnmligheter
for en h el del befal og menige, i en tjcncs le som gjorde dem
skikket for sen er c MTB tj eneste etter en m eget kort oppöving.
Den förs te MTB operasjon ble ulfört på norskckysten i
oktober 1941. lVITBene hadde den gang ikke aksjonsradius
for å ku nne utföre selvstendige operasjoner på vår kyst.
Imidlertid kunne de slepes. Et angrep mot shipping i leia
sör for B ergen ble planlagt og approbert. lVITB 56 ble seilt
til Scap a Flow, og derfra ble den tauet av gamle Draug til
en posisj on ca. 100 n. m. av norskekvsten. MTBen fortsatte
for egen kraft og kom uselt inn Korsfjorden, hvor den fortöyde og ble kamuflert ved en liten öy, hvorfra man k unn e
holde öye med trafikken i leia.
. Neste dag etter mörkels frembrudd ble kamuflasjenettenc
fJern et og lVITBen opptok patrulj e i leia.
Etter noen timers patruljering ble en k onvoy bestående
av en tankbåt på vel 4000 tonn, eskortert av to armertc
trålere, oppdaget. lVITBen gikk til angrep, fyrte sine torpedo er og kort etter sank tankbåten omgitt av et flammehav.
~et akterste eskortefartöyet styrtc inn i flammehavet, kom
l brann og gikk derved også tapt. lVITBen gikk ut bak hol~ er og skja;r og kom veTberget til sitt rendezvous med
raug, som tauct den tilbake til England.
penne operasjon bidro i höy g.rad til at det britiske Adnnralitet fikk öket inleressc for vidcre planer om slike angr-ep mot skipsfarten på norskckysten .
.. Somm eren og hösten 1942 haclde den norske marine det
11 ?d vendige bcfa l og m annskaper til rådighet, og en flotilje
8 nybyggede »D» klass e lVITEer bl c overtalt (öket til 12
19 45) .
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De förste >>D» klasse båter var egentlig bvaoct
sol
"t'l
MG Ber,* l men fikk påsatt torpeclokanoner på dc k k o u ' " 11
d enn e d fullgode MTBer. De a dskilt e seg fra de »D » k Ls'.<~ t·
vi har i dag Ycd at torpedokanon e ne var plase rt le n .~ ~~ L·
akterover, og ved at de manglet den k arakteristi ske ~~\e
skj xringen i dekk som kj en netegner de scnere ut gavc r .~~
samme klasse.
Det var jo nokså naturlig at disse båtene skulle hl i s•l[ t
inn for å hinch·e den tyske skipsfarlen på norsk d:v st~n
Som tidligere antydct haddc det l enge vxrt vår m~1r inc:
dröm å kunne opcrere i hj emlig huvann, hvor lok alk i en n~
skapet kunne gjöre det mtllig å utnytte overra s k ds~:; 1110 _
mcntet i störst mulig utstrekning, og n å hadde lll <t1 1 fått
micllene.
Å stoppe d en irritcrende trafikk i sin h elh e t var n at u rlicr.
vis ikke nmlig m ed disse midler, m en den förste op erasj~
nen på norskekyst e n hadde i alle f a ll vist at d et gik k an
å gjöre det h ett for tyskern e .
De tt e ble d a m å let for vår ny e MTB flolilj e og de t blc
fa stholt til krigens slult, selv om en i korte re periode r blc
tildclt a ndre oppgavcr, hvilket jcg senere skal kom m e in n på.
For at d c påtenkle operasjoner på norskekystcn sk ulle
kunne komm e igang, var det nödvendig å ha en base a opcrere ut fr a.
Den fö r ste base som b le foreslått og und ersökt var lnve rgorden i Skottland. Denne base var allere de beny llet av
Royal l\ a vy, men den lå imidlertid alt for la ngt b ort c fra
Norge til at den kunne finnes å va-re hensiktsvar cn de.
Til slutt falt valget på Lerwick på Shetland. Le nv icl~ var
på denne Ud i bruk so1n fremskutt base for unel e n a nnsbåtar som drev patrulj e i Norclsjöen og på nnrsk el.;ystcn.
Det var imidlcrtid ikke anlagt noen base for å ta imot
en MTB flotilje, så denne base måtte således bygges opp
fra grunn av.
En forlegning blc opprettet til underbringelse av lJ ascpersonellel, og cndel lagerskur ble overtalt til v e rksle der
og lagere. Basen og flotilj en v a r begge i d en för ste tid underlagt flotiljesjefe n, som kun h a dde löytnants grn d. noc
wm enkelte ganger kunne skape m a n ge vanskeligh et t r. _,
Operasjonsrom bl e opprettct i NOIC's* *) stabsbyg ning. btterrctningspcrson ell, lose1·, meteorologer etc . ble in n sta ll crt
L

•

c'

=

Motor Gun B oa t .
*) MGB
'' " ) N a ,·a J Officer in Cha r ge.

d elte ga muligheter for en tilfredss tillende planleQ~
j
•
.;,se tt'mg a v operas.]. o ner.
Iver
gJiflott'ilj esjcfen haddc som tidigerc nevt ledeisen av det
]!e]c, en sto r og krevende oppgave. når man tar i betraktnin g at alt ~ar nylt og oppbygget ofra. gru.nnen av. Han var
nd erlagt NOIC Shetland, som pa sm side var underlagt
~COS *l J.uen.l~on.La.kten var ofle av praktiske hensyn direkte
fl ottllJeSJefcn og ACOS.
1 ellom l
.
.
l
]l
Grovp an cggmgen av operasJon e ne foregikk ~om rege l
]Jos ACOS, men d en egentlige planlcgging og ordreutsletfelse for selve operasjonene foregikk i Lerwiek.
Det kan ~' rcre intet:cssant å merkc seg at fartöysjcfene p å
arunn av sitt lokalk.]ennskap p å kysten, mer og mer gikk
~ver til selv å planlcgge sine egne operasjoner. Disse må tt e
selvsagt approb eres av ACOS för de kunne settes i verk.
Lerwick havn var beskyllet ved bomsperringer oo ved
kystartilleri ved begge innlöp . Dessuten v ar en del lu±Tvernbatteri er satt opp rundt på öya. På Sunburough Hcad, som
ligger på sydspissen av Shclland, var der en flyep lass, og
her var det stasjon ert en d'cl jagerfly, som ved siden av å
beskytt e Sh etland også va r i stand t il å gi j agerbeskyttelse
for MTBen e når de var innenfor clcrcs aksjonsradius (Bare
ca. 80 n . m .).
En k an således si at MTBcne i sin hase var ganske godt
beskyttet, og at de kunne fölc seg relativt trygge, og derved
~1adcl e gode muligheter til å hold e matericilet og moralen
Jord en m e n s de Iå i havn.
En »D» k'lasse MTB hvis höyesle farl var vel 30 knop hade en m a r s.ifart på H~--20 knop. Aksjonsradins ved marsjf~rt var d en gang ca . (iOO n. m. D en opprinn elige Lcstykkmn g b esto av 2 21" lorpedo e r, 1 pom-pom, dobbel oe rlikon ,
2 ~lobble hydraulisk opererte Vick e rs i to tå rn, samt 2 maslungewerer fast montert p å hver bi·ovinge. Skytset bl c
ftt er}w ert forandrcl slik at man i d en siste del av krigen
ladetc 2 Gpdr., 2 oerlikon og -ll!:z" MG i to tå rn.
. 0 a]tCL , t:>
. o· 0 a·

Operasjon sfaktor er.

For å kunne utförc operasjon e r på n o rsk ekyste n !wot·
llccnneste punkt lå 180 n . m . bortc, m å tt e diss e båtene for~h a el rimcl ig va-r. 1 begynn elsen l'j en te m a n hell e r
*)

Admirnl Comma nding Orkn eys and Sh e tland .
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ikke så godl til hva ~le tålte av sjö. ::\'å var d c_t lll l;.il'l sj•c),
den 0111 höslen og vmleren at vrcrel holdl seg go d! lill de.
en he! operasjon i delte farvannel. Selv . om m an In ivej 1.
meget rimclig v~r, hendlc det sv~rl oHe . at va'r Lt ku nn~
vrcre overhendig för man nådde. lllbake tdo b ase:1.
Dctte resulterte i begynnelsen 1 ~kador pa fart ny t tw. J,~t
t erhvcrt som fartöyene ble byttet ut grunncl skad er og sli.
ta sj e, fikk man nye . fartö;y er ..m.ed stålspante~· . o~ stall ors tc:l.
f o;·
n inger i k j ölen. D1.s.s~ fartoyero k ~!11 n e_ de1.fo; "l~ ~~ l'[,
adskillig hanlcrc k]onng ulen a ta ve~ent!IgL ,ku du, lllen
selvfölgelig måtte man vrcre påpassehg og bru k e I•n nuft
. . " .· ..
.
.
.
og sundt s.iömannskap.
Men allikevel trengte man JO nmehg vret.' for. a g;1or L !Gndkjenning, og for i d.et hele l?Ll ~ konune ll~J: l s~'-J .<e.' ' 1<l,l' d.en
utenfra. Dette var 1kke allltd sa lett, speste!t B ell dl <C ty 1·
var slukket. Av samme grunn mått? en. og~a ha ly s manc
for å kunn e operere. Man lok seg Jnn 1 ma nelys ct, og det
var i begynnelsen en betingelse. for at man l~un nc .Ol'Ct' cr~.
Samtidigt var det av hensyn bl angrepsmuli~hel ci og fattöyenes sikkerl1et en betingelse at. det var _mork~. Dct.<hle
derfor bare operert med ankomst bl, og a_vg~ng ft a no1 ...kekysten om natten. Senere forekom der nkhgnok ofte havikelser fra denne regel.
Tyskerne hygget ut kystartilleriet på kyslen sv<erl m cgcl,
0 a dctte bcgrenset MTBenes operasJonsfelter en ~le L mc::
k~startilleriet kunnc jo ikke dekke alle omorå der, .sa det va~
forsåvidt tilstrekkelig med farvann hvor balene J....utHlL OJ~ er
rere uten for nrcr kontakt m ed dette. Av andre f al L01 .c
man måtte regne med kan nevnes minefeller og p alru l]Cl l 1 , godl
.
.
fartöyer.
"'1e11 etterretnin11ene var 1 orden slik at man lal l c .
1
·
11
t
' en
no 1-" ,tl
og det er b etegnenoe
over alt"" dette,
overblilek
ikke mistet et eneste fartöy på grunn av det for an nc vn c
. _ . 'siclt
.
forsvar av kysten.
Fly bl e også til stadighet satt m n mot .MTBene og. spe,
1
jagerflyene \~unne v ~re kj edelig. En engelsk ~ITB giid~ tap_
etter an11rep av diss e. Ellers kunn e de vanhge rd::o g n ~s~t
ringsfly ;rcre kjedelig~ nok, idet fartöyen.e ~)le . ra!)lr;~k~n
på vei mot kysten , hv1lket_ kunnc resulte1 e 1 at l1 a 1
pcr p,
hle stoppet i et passende h_dsrom.
Navicras]· onsforholdene spllte en stor roll e for Mr .' 0 til
l l-.e t og en mao tle
•
•
<J
, "'<J 1 n n. da
_. .ta. se
s l u'Fyrene va:· JO
rasjonene.
0
kyslcn i mörkeL I le1a var hare enkelte lyU~t .tendl_, (:"'forill
st
som regel i hovedleia, m ens NITBene helst gjoule

:·s

-ttninger ut cn.OI.n hov e dk·ia for a l.:omm ' uoppdage t til
anarepspuSlSJuner .
11
s ~11 ' a~r:en fak~or som va nskclig~j orde IWV~~cri.n g~_n v ~l'
då rl Jge styrmgen. Det skulle 1kkc my e SJO bl fo r badei~ airet en 20~~30 grader, og d a mest opp mol vinden.
~n må tte derfor alltid regnc m ed e n viss »Örifl » opp mot
,P1c] cn. P å en k o rt lur over :\ordsjö e n kunne d enne »drif~~:1>> bli en 10 til 15 n. m ., og på lengerc tur er tibv a ren. o
.
dc m er.
Observas.Jon c r var d et megc l vanskel1g a la, da mesteparten av turen forcgikk j m örke t, eller i a lle f a ll den siste
del av ;uren,- ~~~vis d et ikk e v a.r helt l~larl vx ~·, og d et var
flere bate·r 1 folge , var del g]eme sl.tk at ba~cne s topp et
?0-30 n. m. av kyst e n for ä snmmenltgne b estJkket.
~ Vel k ommet inn pä skjrc rgå rden kunne b å tene e nlen ha
onh·e om å palruljere et b es temt farvann eller gå direkte
for å Jegge seg i lurkcstilling l1vor b å lene b le fortöycl, k a mufl ert og u tkikk sa tt i land.
Lurking bl c noks~t meget praktisert, og flere stedcr ble
fartöyene godl k jent og nöd godt av e tterretni ngen e d c fikk
av folk p å disse steder.
MTB operasjonene kan i gnume n dcles inn i tidsm·snitt.
Gnum en for denne tidsinnd elingen er d e forskjelligc forhold op erasjonene foregikk under. I d en först e perioden som
kan r egn es fra starlen i september 19cl2 til mai 19-13, hadde
man til strekk elig mörke lil a t ankomst til k ysten kunnc
foregå u obs ervert.
I denn e pcriocle stoppet imidl ertid tyskerne snart sin traf~kk om natten, og del hl e d e rfor ikk c så mange torped ennger. Man kan j o goclt si at sel v om det ildze hl e så mange
l?rp ed eringer, så var h ensiklen med å stoppc den tysk e traftkken på kvste n om natten nådd. D ette forhold hle senere
rettet på ved ta de all icrtc ble sterkere i luften, og d erfm·
kunn e avse fly for augrep på kysten dagen.
Den först e operasjonen i d enne pcriodc for cgik k elen 12.
~eptemb er 1 !J12, dagen etter a t b å lene va r konnuet till
hetl and
p 5 bå te ;· gikk over, 2 til Askevoll og 3 til Bömmelf.iorden.
.å Ask evoll h a vn lå en tvsk konvov til ankcrs. De to MTBee
~Ikk inn på havncn, fyr.tc siuc !orpedoer m ed det resultat
at to h andelsfartöyer ble senkct.
De tre bå ter som gikk til Bömmelfjorden hle op p elaget
~v en v aktbåt, og fikk derfor ikke utrettet noe på denne
i~lren . På dav re rende tidspunkt hadd e d e ord re om ikkc å
fi~k.~ate oseg med vaklb å ter, og d a de ikke tJ·aff på annen tral11 a tte d e rcturnere.
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va r oppn ad d, og d a farlö ye nc ikk e kunnc finne
en m ål 1 mcrhctcn, r c turn erlc d c e ller planen ti l Shclland.
JI ODen övrige styr ke fortsalle mot Sagvag. Id et d c to båtet'
ed konun andoso ld alene ombord svinget inn på h nvnen, fY·
· l~m· en, son1 lJlc
·
t m_-pctl oer mn
·
uJ
1· l~Js
rer le d-~r JJao l en b ~gg·c smc
2
rt
place
dessutcn
el_
d_
\;ar
ka~cn
tlct~~1c
totalt ocl elagt. Pa
~pnet ogsa dd m?L en tysk foroFal'loyene
.
r
aiH?nc
!~
cm
o,5
1
leaning 1 l;:m omradcl h\·or 2;) tyskcr c holdl td .
Iviens MTBcne slyrlc inn fo r ~~ landsct lc troppen e hle d e
utsatt for intens maskingcv ocrild. En n orsk kommand osoldat bl c drept, og flere av MTB besetninge nc blc sarei , m en
etterhvert b!c alt p~t land skutt opp av l\lTB enc, :Jg fl ere
Balene
som dagen.
flmnm e l opp sa d el ble lvst
byo·ninger
'"
vÖ
fortöydc og troppen e slonnel iland for a utfö1·c si ne opp~
drag ved Lillebögruv ene.
Torp edoeksplos jonen Yar klarsign alet for dc övrige :\lTBer
av diss e MTBer h addc som OJ)]Joave
a
for å gå ti l a ksj on. To
.
a angripe ankerplass cn i Lervik pa Stord, og d c rpll dckke
.
Nyleclen.
Den ~iste MTBcn badde min er ombord og ordre om a
legge cl1sse lvers over Kyleden leng er nord, og d e nne o rdr c
ble utfört (R min er, sm[l, ca. "10 kg. som flö t un der vannfi aten forbundet med gresstau og fortöyd i land i hver e nde) .
På Lervik havn var det ingen m ål å finne, og dc lo båtenc styrte ut i led e n igj c n lwor d c traff pa e l lvsk forsyningsskip på ca. 2- 3.000 tonn . Dc bl e ~;lraks oppelaget av
forsyningss kipet, so m var megel godt b cstykkct med lettere
skyts, og n å begynte det rene sjösl ag.
. Begge lVITBene, og sencrc også d en tredje åpnel opp m ed
st tt skyts. En av b å ten e fyd e også sine torp edoer, m e n boml1_1et da farlöyet sta d ig m an övrcrtc. Forsynings skipet h a dd c
hkevel snart f å tt nok og ble salt pa land i brennende tilstan d . Dc tre b åte11 c fortsalte opp i leden og la seg i stilting
ulenfo r Sagvåg.
Komma ndosoldate ne kom lilbakc fra grnv ene eltcr planen vel fornö y d ettet· utfört oppdrag, og d et siste arbc id c
llled å sprenge de to ticlligcl-c omtalte kanoner sa mt tcnnc
lnntenc for sprcngning av d c övrige havneinnsl allasjoner
ble fort u tfört , og tilbaketure n knnn c b cgynnc.
Und er overfarl en lil SIJetla nd h le flotilj en a n grep c t av
et enslig fly som hl e skull ned. R aidet bl c i alle dcl e r vellykket, men gruvenc kom dessven·c igang igjcn sen crc under k rigen, men ia ngl fr a lil full kapasitct.
Fra nov ember 19-12 frem til sommcren 191:3 vnr J\ITB cn cs
Verdi ly(lclig blill fastsl å tl, og den (ik c nd e tjcn cslc rcist c
.f{ensikl~n
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Denne offiseren var forldcdt som fisker og fikk sn dl' [ kt:d.
11
takt med no cn ulvalgte, og »fisket» ette r opplysningL'r 0 fienden k~m!1c ta til. \'edkommc ndc offiscr hadd c
a:111ct ogs~ flere samtaler med _d e tyske vaktsL::~·l-::cr i Sagvag, og f1kk snart de opplysmng ar som var onsk t li n oa
nödvendig för operasjon »Cartoon» kunnc settes ivc rk. 'brr~
seren ble hcntct av en sköylc tilbake till Shetlancl for a ay_
gi sine viktige opplysning cr.
Operasjon »Ca rloon » Yar forbcredl i Combined Scn-ice
I-Ieadquart ers i London, og ble derfra sendt til Sh ellnn d for
å kunde bli utformel i praksis. Operasjons planen gik k ut
på at raidct sk:ullc foretaes i januar 19-!3. Pilanen h1e laat
:o
og gick i store trekk u t på fälgende:
Den norske MTB flotiljen med en styrke beståend e :w 50
engelske og norsl.:: e kommando soldaler skulle ta d el i operasjonen. To MTBer skulle utföre et avledende angr ep utenfor Bergen, mens to MTBer m ed komm an dosolda te r skulle
gå t il Sagvåg og landsett e troppen c. D'e tre gj CJJ \' <t' rc ncle
båtcr skulle dckke operasjone n mot syd, samtidig som angrep mot shipping skulle utfö res i io,Tylcden. Oper asjonen
blc beordrel å finne sted i siste halvdel av jamwr, avhcngig
av vcrr og måne. På grunn av stadig avtagende m å11c var
natten 25/ 26 januari d en siste som kunnc unikes.
Vcrret var i denne tid svcrrt dårlig, og op erasjo nen ble
utsatt fra dag til dag p. g. a. storm. Den 25. j anum· om
morgonen var vcrrct frcmdcles dårlig, men siden det var
siste sjangsc hestemte flotiljesjefe n, som förtc kom m an doen
over slyrken, a t operasjone n, skull e iverksettes . Slyrke n ble
undervcis v ed tre a nleclninger oppd age t av tyske fly, for an d~
ret kurs for å vill ede, men fortsatte senere mot m illeL D
to båtene som ~kulle av}ccle ?ppmcrkso mhetcn ut enfor Ber;
1110,
gen hle delas.J ert for a utfm·e det avledende angnp
8
Marsteinen fyr, samt a ngripe en tysk v aktbåt som brukle
" sl.
patrulj e J~e i dcttc _fanan}1· .
Vaktbaten var 1kke pa s m vanlige p lass, mens k:' stfe..
ningenc derimot tydeligvis v ar i höyeste bcrcd sknp, fo_t1
eltcrat MTB cne lH1ddc åpnct ild, blc denne straks !Jcsvnt
fra festningene med en voldsom kanonaclc.
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kravel om ulbygging av MTB basen pa Sh e lland.
Dctlc var av avgjörende betydning for at elen vidl'rc l'
neslc kunnc drives effektivt. Presscl på lVlTBenes h !'a l Jemannskaper \'ar meget stort, da dc også delvis bl e llLia s~g
med en l andstasjons plikter. I juli Hl 13 hl c en Or!ogsk·.1 q
lein b?o~·dret som sjef f01:. dc norsk~ MTBer ogyu )(\st a;j~~
n en p~ Shcllancl, og han f1k_k kort t1d. et~er en ~~a p t. ln löq_
nanl t_,~b<;;ordrel scJI_n_ st_abss.Jef. Den tHlllgcrc S.Jef iorl sa'tte
som sJoga e nde flolil.]eSJef.
Forskj_elligc tekniske insUlusjoner ble opprettcl, dL· h·is i
samarbe1d med dc e ngelsk e organcr, men alt ved rilr cn c! e
maskineri, inlenclantur, torp edner og senere radar ' r underlagt norsk aclministrasjon. Som et ckscmpel pa dl' n effektivitet basen nu kunnc frcmvisc kan nev nes: Yed c·n anledning hle det i löpet av 22 timer skiftet ut to hrJY cdmotorer og en bj e lpemolor på en av b åte nc. Prövcturen umi cldcl,
bart etter var tilfredsstillcnde og MTBen var strak s etter
på vei til norskekysten.
Når man h ar et lite innblick i hva en 1250 HK be nsinmo lor m ed alle el ens instr u menter og rörsystemer rep resent erer, vil en fo r stå av denne prestasjon at basepersonel let
arb cidet meget effektivt.
Flo rö.
Det 12. mars var atter to MTBer på vei mot norske kyste n,
og de fikk landkje n ning av lille Batalden ved midna ll. Det
var megct mörkt fonli månen var dekket av et l etl s k~·
dekke, og med snebyger av og til, som gjorde siktba r beten
sv::ert dårlig.
Båtene ldat·te å ta seg fr e m til lurkcplassen, bvor d c blc
godt kanmflert, og vakter på land ble satt. Söndag, 1-L m a rs
rapporterte vaktene at flere större fartöycr hacldc a nkrct
opp på Florö havn. Bcgge sjefene gikk iland for selv :1 ta
farlöyene i öycsyn. Planen for angrep blc lagt, men f örst
måtte MTBene ulföre sitt förste uppdrag, nemlig mi nele gg111g
i led en.
Dclle gikk grcit unna og :\ITBene styrle mot Flm·ö ]Jn \'il
for å angripe de tyske farlöyer.
De kunne ike bcnytte seg av hovedinnlöpcl, som v a r n1c·
get godt befestet, men valglc å gå inn gjennom el m c,gcl
tr a ngt sund som ikke tysk crnc hadde bryeld seg om n )Jcfcsl e, cla dc antngclig trodde det var ugjörlig, sclv for tn c·
get små farlöyer, <1. gjö re bruk av dcttc innlöpcl.
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\'el inne pa havnen fyrlc lederb[Hen sine Lorpedoer på en
va -lOO m. Begge torpcdoer lraff sitt mål som brakk
~ ~o . MTBeJ~ m~tte e~lcr å h a fyrt sine torpedo er slå full fart
1J;:Lcrover, for 1kkc a konune for mer, og dessuten var p las~
~en 111 eget begrensel.
Den anclrc MTBen seg viclcre inn på havncn og fyrte sine
torpecloer p å en avst~nc! av 800 1~1. Må let ble truffct mitlt-·
skips og begynte hurtig a synke. 1 orpedoen hadcle også forårsaket en valdsom brann som lyste opp hele havnen. Den
andre torpedoen eksploderte nocn sekunder senere, men
]!Va den hadde truffet kunn e ingen i öycblikkct avgjöre.
'])lb aketrckkingen foregikk sanrme vei som bålene var
kommet i nn, men her var uhellet ute, og den siste MTBen
gikk p å gru~~n. ~e~ viste seg at hele bm~nen var slått inn,
0 g alle f orsak pa a komme av var forg]evcs. S. O. S. ble
sent til lederbåten, og denne Jwm til assistanse, og fler e forsök ble gj ort på å taue fartöyct av grunnen. Da cletle ikke
Jykk ed es, ble ordre gitt til å forlate fartöyet, og dette ble
forsökt sa tt i brann. Flere forsök hle gjort, men det viste
seg un1.ulig å få fartöyet til å brenne. Da det kunne bli
skj ebnesvangert å vente lenger, ble manuskapet tatt ombord_ .~ el en andre MT:13ei_L Denne la seg på kort avstand og
beskjol vr aket fra for hl akter, men båten ville fremcleles
ikke ta fyr.
MTB en 's posisjon var nå tyclelig tilkjennegitt, og denne
trakk seg ut fjorden i full fart for å returnere til Shetland,
og den f ortöyde i Lerwide to dögn senere etter å ha halt
et fo rferdelig vaer over Nordsjöen. Resultatet av dette angrep var at tyskerne fikk redusert sin tonnasje med ca. 12000
tonn , p luss at verdifull last var gått tapt.
Senere fikk man også vite at den siste torpedocn som
ekspl od erte hadde truffet kaien i Flcn·ö. På denne kaien var
plasert en kanon, som ble bemannet da tvskcrne ble vckkct
av de förste cksplosj onene, men dc klart~ kun å fyr e av et
Par sk ucld för kanonen forsv ant i sjöen .
. Florö's befolkning satte stor pris på denne operasjonen
1
dobbelt forstand, for den ncste morgen flöt det iland en
Jnengde malvarer som kom godt med: sclv om disse matVra er ncpp c var tillcnld Florö's innbyggere.
p D::_nn_e ,9perasjon hevirket ~t tysk.?rne öket si~1 slyrke i
lo1o t1l tOO nwm~, [Lcre mannefarloyer b le stasJonert der,
0
g ckslra kanonslillmger utbygget.
• w nd
5
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Sammere n 19-!3 blc MTB 3-t5 overtalt i Porlsmou lh. n ..1,
fartöyet var kun -15 fot langt, og haddc en toppf an av" [_:
knop. I tillegg lil hovcdma skineriet var båten utst yrt 111 e~
lo sma hjelp cmotorcr , som ga den ncslcn lydlös ga1 ~"· Be
slykiming en bes~o av 2 18:' torpcdo~cr og et }~Hl' m v-.,ki nge:
ncrer, og hesctmng en var wll bare 1 mann. Batcn bi frak.
lct fra Portsmou th til luvernes s i Skoltland pa en slo Lrste.
bil. Bcselning cn fu!.gte med fartöyet og s~n: en In tiu 'ilct
k an ncvncs a t f artoycts loggbok bl e sm1w1 tl!ghc tsfu Il fö rt
pa hele turen over lan d.
Den 9 . .iun i 19 1~3 la :JLI5 iv c i p å operasjon til :\'org, ~:li n
men med 1\ITB ()53 som va1· Jastel med bensinka m 'l liltcnkt sin mindre kollega ved ankoms! hl norskeky s lt n r n.
d er overfarle n vat· det tykk lake, hvor sikten til sin ti der
var kun <:a. 100 111., og den lille MTBcn haddc store \ :ll1 skelig!Jctcr med å fölgc i del andre farlöycls kjöhan n. 1·l på
kvelden hadde den helt mistel kontnide n med MT H {):)3.
Ycicn tilbakc var lang, så sjcfen bestemtc seg til t't fo '~e tte
mot nors k ckysten alene. Kursen ble satt mot lJtwcr !'yr. og
ul p tl. nallen fikk man fyret i sikte ca. J,h n. m . bo nc, og
sanune morgen fortöyde den i en lun vik p å kysl cn ll\·or
fartöyet ble omhyggc lig kamuflcr t. Situasjon en v a:- ;_dl annct cnn lys.
Den resterend e hcnsinbe holdnjng var altfor liten h l at
fartöyet kunne returnere til Lcrwick, man hadde ingen a nclse om hvor 653 befant seg, og det var umulig å for ell seg
noe för tilstrekke lig bensin kunnc skaffes.
653 hadde også talt seg inn på kyslen, og da take n fe ttet
utpå morgene n hadd e man ikke hare land rett foru l m~n
ogs[l på hcggc sidcr. Det var de helt lyst, og da ma n ut.vilsomt var oppdagct , v a lgtc sjefcn å returnere lil Le • \Y ~.c k.
MTB G53 ble ikkc liggende lengc i Lerwidz, og snauc l<· dogn
sencrc mötte fartöyene på avlalt sted på ].:.ysten fm· Iw nkring. 653 var også denne gang oppdaget på tur en in n, . og
etter å ha bunkret den lile :i\ITBcn kastet den loss O'' flW
svant ut til havs, samtidig som man forvisset seg oll1 at
,
..
flest mtdig obsen·ert ~ den på vci ut .igjcn.
1
',c\
og
dof:n,
12
ele
h
t
slen
3-15 oppholdt . seg pa norsl~eky
ankomst Lcrw1ck leverle SJefen en megct fyhhg r ap p,ll
med opplysnin ger, som scncre skulle bli av meget s lN ])c,
tydnin g for kommen dc operasjon er.
Det var lYdelig f as tsl å tt at sommcre n med dc lvsc nc tlcl
böd på vanskelig e operasjon smulighe ter. i\Ian vcntcl tlci-for

ed å sende 3-!3 ut pa ny opcrasjon , men m a n vcntet d css·re ikkc lenge nok.
vev en 2-!. juli v ar a ller . fartöycl pa ve i lil nors k ekysten,
tenn e gang sammen med l\1TB 620. Båtene fikk ved mid~1a ttstide~ of'Ie p f~ Utvn:r fyr, og styrle opp i le ay no en ho1-'
,
mer for a a J'O 1gcrc ':ann.
To ganger var dc hltH oppdagcl av fty t:nd er ovcrf::< rten ,
og dessuten v~r signalra keteter fyl'[ ?" fra Holmen Gra fyr,
tcgn pa at fartoycnc var obscn·erl .
00· dctte var s1kk ert
"'B åtene gikk langs siden av hverandr c oa ovcrförin o· av
ca. 20 min. ble lJaten e"'oppd agr:l ~~v ei
bensin b egynte.
tysk tremotors sjöfly. Flyet gikk til angrep, men blc skutt
ned av 620. Hele kyslomra d ct var nu alcrmcrc t. Den store
MTBen fikk ordre om {t returnere til Shctlnnd mens den
Jill e tok seg ubcmcrk et inn, takket vrc rc d e l lave skrogcl,
mötte 61R eller av0 g hj elpcmoto renes lvdliise gange. 620
tilbakc. Dc blc
ifölge
f[ikk
de
og
,
kyslen
fra
stykkc
et
e
tal
som antatt oppdagcl av tysk e fly som sikkert rapnorte rle
at begge MTBenc rctmnerl c ti l basen pf1 Sh ctlnn rl :
3-15 hadd e bensin nok for å kunne returnere til Shetland ,
men ikke tilstrekk elig til også ;'\ forcto. cvcnlucll c operasjon er i skj <:rrg:'\nle n. En kontaktm an lwdde forrigc lu r gjemt
et laget· lJcnsin, og detlc önsket sjcfen nu å få tak i for å
supplerc sin beholdnin g. :'\[n· lagcrcl b1c funnet, ' 'i ste det
seg imidledic l at bensinen ikkc kunne brukes.
Om morgen en den 28 . .iuli mc!dle vakten iland at 3 fiendl~.ige f.ly styrtc m ed bu·s for skjuleste det Besctnin gcn lok
oyebl.ll\.elig dc nödvendi ge forsiktigh ets1·cgler , og trodde an tagel lg at det hare var en vanlig h·sk patruljc men da flyene b egynlc å siride run<lt skjulcstc det, skjönle de al dc
var oppdagct .
F arlöye l blc gjort ].Jar ti l k a mp, men for sent. Flere mindr~ k rigsfartöy er kom opp mol öya, og sirldcl dem fuilstenchg inn.
B~s etn in gcn sf1 straks at det ikke var noen vci tilhake,
0 ? 1~1ntok dc gunsligsi c posisjone r i lerrenget f or å venle
Pa fiende ns ncste lrekk .
Ombord i MTBcn var en tidsinnsti ll ladning plascrl for ~~
8
Prengc fnrlöyet i luften. Tyske soldater gikk lil angrep
to forsk.ielli ge kanter, og besetning en tok kampen opp
·
11ot overnwk l en i en l·ort, m e n voldsom kamp.
hadde
avvcpnet
d De MTB bcsctning cn hlc overman nd og
be , d repl 16 l~· skcre, mens dc sel v. h a d dc 3 såret, hvoray
H1e en alvor1Jg. Under l·amp cn grcH1c en av mannska pcnc
111
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å sctle l\1TI3en i brann, m en dess\' e tTe rakk fi cnd, 11 1.
J d~·. l)rannc JL
1 l.;.J•.c
' .
og s.u
l i .rcn1 t1'l ao f'.JCrn c l aonmgen,
no;:_
l\Iannskapct ble av elen tysk:e marine overlevert 1!1 (;est·
po e ller at Hiller personlig haddc bestcml al m an , ~;.,; )~
ikkc skulle behandies som -vanlige krigsf ang<::r, n l! n s~l n t
l
sabotörer.
elen
cr~·ln
B
tcnfor
u
en
Ul~r
på
skull
H?le_ hcsclninge~1 ble
30. JUli 19-13, og llk,cnc blc senket t havcl fra el tysk lllarincfa rtöy.
Hösten og vinteren ~9-t3-L1~ fortsatte . op~r asjon 2 Jlå
norsk ckysten, men det v1l her 1kke Y<:ere lld hl a ko il 1 n1e
inn på dc cnkcl!.e operasjoner. Fon1tcn dc vanlig e upcrasjoncr utförle MTBene cndel spesialoppclrag. Age nt •'!' ble
landsatt og hcntel, og MTBene opcrcrte også som lllo derskip for cnmannstorpedoc r, men det siste oppdra get kan
neppe sies å ha vxre s::erlig vellykket. I denne p criode blc
MTBenc rammet av et uhell. Den 22. november Jå en br itisk
og en norsk MTB side om side klar for å legge ut p a en
opcrasjon. Idet bålene starler opp höres en krafti g cksplosjon og en mengcle röyk veltet opp akter p å MTB enc . En
del av akterenelen på den britiske båten va r blåst bort og
hele siden på elen norske båten var trykket in n. Bcgge
JVITBer hle total skadet, og fire engelske og en no r sk gast
ble drept. Årsaken til ulykkcn var at bensingass Ya r sivet
inn maskinrummet, og ble antendt idet motorene bl c startct.
Men vreret kunne også v<ere årsak til tap av mater iel l. I
febrnar 19-14 blc MTB 625 totalskadd. På e n tilbak etur fra
norskekysten blåste det opp, og den kraftige vinde n rolct
opp et veldig hav. lVITBcn fikk en harcl medfart, og torpcdoene hle skutt for å lette fartövet som lå dypt i Ymmet.
Båten ble brakt inn til outer Skerrics og satt på lan d . etter
å ha bakkel seg over store d eler av Nonlsjöcn. På v re rv arslingsstasjoncne iland var del registr ed orkan.

1 dette [arvannel .:'ar d c ~ i1~gcn _holmer og skjrn, s[t Lakikk cl1 matte her .no dvcndJgYJs bh en annen enn den flo:iJj tll. h ~ddc praktlsert på norske~~yslcn. lY~ange bataljer fanl
·ted 1 lop et av sommcren, men Jeg skal 1kkc komme nxr\ere inn på dc cnkelte opcrasjoner. MTBcnc fikk en hard
;:1edfart und er patruljetjenslcn, men dc mislct ingen mannskapcr.
}-{östen 19-14 relurnerte fartöycne til Shetland hvor dc
forble til krigens slutl. 27. novembct· stoppet 4 MTRcr utenfor norskekysten ca. L10 nautiske mil av. Dc dclle seg i to
halvdivisjoner som gikk hv er til sitt operasjonsfell: Den
förs te .di~risjoncn fi.kk under sin patrulje tre fiendtligc fartöyer ~ s1~de. Det v1sle seg å vxrc e n »R» båt og en mindr e
aikk t1'l
Patrul.] ebat samt en stor armert tråler ' oo·t"'l MTBene ;:::,
angrep. Den e ne MTBcn fyrte sine torpedocr mot trålercn.
som represcnterte det encstc torpeclomål, mens dc sa ml el
angr ep de to andre patruljcfartöyer. Resultatet var at alle
tre fart?ycr be senket, mens MTBcnc haddc et par drepte,
samt m mdre skader på farlöyene.
Den. andre divisjon_en kom over en konvoy beståe nde av
4 farto yer. MTBene g1kk: til angrep, og torpedaene hl e skutt.
M1lBene öket derpå farten, og opptol\_ en artilleriduell m.ed
fiend en, som ble tilföyet store skader. Ca. en månad senere
ble melding mottatt fra hjemmefronten at resultatet av dette
augrepet var: Et motorskip på ca. 8.000 ton n lastet med kull
senket, e~ motorskip på 2.500 tonn torpedert og sank like
ettet:, et lite eskortefar~öy skutt i brann og forlatt i synken-+
~le til~tancl. Dessuten gildc to eskor tfartöyer som ankmn for
a ass1sster e 8.000 tonneren på grunn. Da de sto fast, ble d e
forl att, og under den fölgcndc storm drev dc av og sank.
Den si's te kamp.

lanas en liten holm e
. Den 6. april 1945 Jå to MTBcr forlövd
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tte ho ydedrag. Plulsclig få r vakten öye på et farlöY som
1
<omm er opp fjorden , og straks e tter går MTBene til angrep. Målet denne gang viste seg å vxrc en undervannsb&t
, J
,
• t ,l
SO]ll V
ar pao ve1 1 sme Ja dmarkcdcr, eskortert av en stor
ert trål c r. Ubåten ble b·uffet av to lor])Cdocr , den ene
arm
f01' f
ti en ?r og den and1·? aktenfor tårn ct, og sank derfor hurbiT' M_fBene stn·tc lll havs, uten al et eneslc s'kudd var
los_n et hv erken av fienden ell er av l\1TBc nc.
1'0 et s1stc a n~rep på l!orskekvsl cn fant slcd den 26. april.
MTBer bcfant seg fem n. m. rett sör av Clsira fyr, og
l

På den hol!andske kyst.

Erfnringcnc fra sommaren 19-13 viste al del var v nnskelig å drive MTB operasjoner på norskckyst e n i d en lyse
årstid. Del ble derfor b es lcmt al 5-l. MTB flolilj e ~kulle
stasjoncres i Great Yarmoulh på den engelske sydösl kys ~
i ca. 5 mån ccler. Flotiljen haddc full 5 nye båt.er isted et fo r
et like stort an lall som Yar totalskadet
Operasjonene h e r gikk hoYcdsakelig ut pa å augrip c ].;: on;.
voycr på h ollandske kyslcn , samt forsv are egne ka ll\ oyc
m o l ang r ep nv tysk e »E» -bå lcr.

f}
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dc var på vei tilbake til Siletland. Plutsclig dukb_· 1· ~' Il ~
uba t opp cD. 1.000 m. pa styrbord bang av farlii\ L' Il"· tol'
på linj cne kunnc. 11}an ikke va-re i tvi l .om dens n asi 1 ,n~~ litog
D;n tyske ubatsJcren h addc g~nskc slkkc.rl h~rt , dl n et.
MfBcncs propellc rc , og vet ogsa sett dem 1 p cnskop~'i 1 "'
kunn c umulig tcnkc seg at ficndtligc fartöycr OlJl'J 1'1l'llen
l>n
daa. BcaQe l\lTBcr f\'l'lc sine ll>l 'i> l•l !oe'
\'Cd hiivlvs
kxslcn
"'n
._
._
:nen grm~n c t ubatcns meg ct gode manovre oppn~H id. illa''
n
mg c n tr cff.
es
n
n~l'
og
iduell,
artiller
kraftig
en
Det utspant seg nu
fcict _ubatcns d_c.kk rent fo1 · artillerima nuskw1,( •. 1•'1e.n
skvts
.
ny e mnnnska1) cr stadtg kom tiJ. Ubatcn h a ddc ökl" fn 1·te
bet wk telig, og to ganger forsökt e den a ra mme anF•·ipcrn~
utcn h e ll.
;\lTB c ne giJ.::k til angrep fra begge sicler 2.v fi :.:nd '1 som
blc bcskutt pä det k r aftigste, og dc hare vcntet P<l " ' )US'
scnde anledning til å slippc sin e synkemine r.
Putseli g inntraff en vold~om cksplosj on i akter k 'il! l av
ub<ltcns ltu·n, og det regn et med splinter i vid omkre ts.
Gjcnnom et hull i ubåtens dckk v clte t svnrl röy k ut , oa
farten va r daLbet hctraktclig av. En av bålene fikk n~
sluppet sine fire synkemi ne r meget n rcr ubåten, ot dct le
avgjorde elens vid ere skjcbnc. Maskine stoppet og d en drcy
scnere i land på nocn skjrcr sör av Utsira fyr som lota lt \TaL
o... >

C J <.__J

.:'

.

·

.

'l

Avslutning.

Dc norske MTBcr foretok 1Gl operasjone r pn norskckysten , og 35 på den franske og holland ske kyst, til s·,m men
1HG opcrasjone r.
Bare ett fartöy gikk t apt etle t· di rekt e ficndtli g < b jon.
To MTBer gikk tapt under cksplosjon sulykkcr, t1 som
fölgc av fmlis, og to ble l.::ondemne rt.
Til slutt kan jeg n evnc at d c norske MTBcr u nd~'r sin
tjcncslc senkct -12 ficncHlige fartöyer på tilsam m:m er~.
137.000 brutto reg. tonn, og skad et 2() fiendlligc f arlii' er pa
tils a mmen 1G.700 br. rcg. tonn.
Ennviderc lw.clde dc skl1tt ned enclel ficndtli!Je fly skult
opp ficnclllige kyststasjon cr, og forctall fler e "'rcsti ltat rike
min e legninger. h e ntel og iandsatt agen ter og sabolCircr n1. v.

Marina NATO-övningar 1954
Av l<apten SVEN

LYRHOLM.

Den m ar ina ÖYni!lgsvct: ksamh~t c n. i.nom A.tlnnlpald cJ:s
·aJ)l h ar und e ~· år HJo-1 v an t. re l at~vt hvl1 g (se b1fogoa d t abla,
1) . En v1 ss kon cent ratlOn tlll Mcdclhavsc mHaclet k a n
i d c v ä st- och nonlc ur o1 stateras , nlCd an öv ninrgarna
1'.~;eiska
far vattnen p å någ a undant ag när varit av mindre
~mfattning. En jämförelse m ed närmast för egi'ten de å rs övningar h ar också givit vid h a nd en, att antalet d ellagand e
enh eter i fö rhållande till dc oli k a oper a lionsområ d e n as stora utsträcknin g varit gansk a ringa. Ors akeli h ärtill syn es
bl a varit, a tt d en natio nella övningsver ks a mb ete n inom
resp NATO-mar in er und er 1H54 intensifi erats , f r äms t med
tanke p å a tt vapenmate rielens snabba utveckling måst inordnas i sitt taktisk a sa mmanhan@;. Härigenmn har man
icke h aft möjlighet a it dispon era önskat antal far tyg för
gemensamm a övningar.
Det opera tiva uppträdan d et till sjöss h a r vid samtliga övnin gar av n å gon större omfattning baserat sig på förutsättningen, att såvä l egna som fi enlliga stridskraft er förfoga t
över atomstrids medeL
I Medel havet äro tillgängliga stridskraft er fördelatle p å
Syd- r esp Medelhavs kommando na . övningarn as k araktär inom d etta område har b estä mts av i vilket kommando s regi
de ägt rum.
Sydkomma ndots prim ärupp gift är alt uncl ers lödja i.U'llH~
för banden i S~·d- och Sydösteuro pa. Under detta kommandos ledning och med 6. amerikans ka fiollan som kärna har
därför ett flerlal landstignin gsövningar ägt rum, varav dc
tre största inom T urkiets landområd en. Att d etta land inom
NAT O-högkva rteret bedömes som särskilt känsligt torde bestyrkas av det faklum, atl Turkiel Yid Atlantpakt srådets
hös tm öte i Paris tilld el ades det största anslagcl t~r d en gcrnensamJna infrastruct repoolcn .
lVIedelha vskomman dot, som i krig svarar för ~knl dct av
sj öförbind elserna genom Medel h a vet, har som k ärna den
brittiska McdelhaYs flo tt an. Dessutom ingår enhclcr ur d c
fr anska ita lien ska grekiska och t urk iska marinerna . övningarn'a i nom de'tt~ k ommand o h ar avselt konvojerin g,
Ubå ts- och ub i\ lsj aktkrigför in g samt minerings- och minsvepni ngsYe r k sa m h e l.

t·t
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I dc väst- och norde uropeiska farvattnen har övn i 1 •1 .
sam il e_len varit helt koncentrerad I) å att kmm 11 ., ,·-:1"1' ~ ~·kl l'' l
"
med dc svårbci.n ä st:·adc konvojprob_lemen. I "amb and ,j}~
med har man sold astadkomma en okad samverk nn 11 ! et t ll'dn n
sjö- och flygstri d skraflcr.
.. Av d ~ f_emton stör~:c n:~win a NATO-övningarna un d<·,· l \.J ;\1isl» som 1·11 . , ,. • ,).[
ar d e l 1 forsla haad ovmngen »Jiorn ing·
l'\1" ]
~
·''
synpunkt erbjuder något av intresse.
<

,

'

l>Morni ng Mist».

23/ 9- 3/10 1954.
.. 195-1 å rs st01;a m~rina ö_vnin_g i nordeuropeisk a l'<lt \.>! ten

öva~dc rum unner tackbenamnmgcn »Morning i\Iist».
nmgcn dcl_Log ~ndast 90 fartyg och ca 500 flygplan , , tl ket
~ar _betydligt ~arre enheter än vid för egående molsvnn ndc
o':'n~t~ga_ r, »lYimn B~·ac e>~ och >>Ma rin er». »Mo rning i\lis l f ick
d at·for. 1 stor u ls tr~ cknmg formen av en stabSLlvning, d ,. s
operatiOner med fmgcrade s tyrkor.

övningens förutsättning.

Den a llmänna förutsättningen för övningen har icke klar t
utsagts, men tord e av utförand et att döma i likhet med »'\lai.1
Brace» 1952 grundat sig på e tt sovjetiskt anfall mol l.u ropas no rr a flank. Nordatlantkommandots styrkor skulle härvid h a till uppgift att stödja E uropakommando t
En sovjetisk landoffensiv genom norra Finland föru h< ltc~
h a n å tt f r a m till Lyngenställningen, där den tillfällig t hejda ls . l vad mån svenskt tenitori um bedömts berört av des sa
op era tio ner har icke framgått.
. På . kontinenten p ågick samtidig t en sovjetisk offen si v i
nktnmg mot Norclsjö- och Atlantkusterna. Frontl i nJe ns
sträc!'-ning i Danmark vat· vid övningens början Esbjc rgKoldmg. De danska öarn a voro fortfarande i dc alliern:les
h än d e r.
::\'ATO disponerade över starka sjö- och flygstrids kr <1fle r,
un ~l er det a tt Sovjetunionen b e dömdes förfog a över e: tt st nrld
ubalsv apc n , ett flertal krv ssare och ett starkt l an db asera l
~
flyg .
~ed _utgå ngspunkt fr å n ovan skisserade strategisk a fö rutsaltning omfattade övningen fem styck en sep arata ta k-

. .

11101ncnl med läckb enömningama >> Polar 'Mist», »?\')r-

115]..~1 j\li s l», »Sknndic :VIist», »Bay i\Iist» och »Chan !\list».

tiJ ei:·ationcrn a till sjöss koncentrerades lill l;.onvojverl· sa m-

~!t~n på Attanl en och i ~ordsjön.
operation somr åde.

OperatiOJ~samr å d_ct (se sk_i~s, !?il 2) omfa ttande nordöstra
Atlanten , l!llfarlsvagama tJI! B1skayabukten och Engelska
kan alen, :N_~n·dsj~Jl , Västerhavet saml östersjöinloppen och
rdvästra OsierS.J Oll.
s})! ordgränsen i Allanlen utgjordes av Jat :N 71' (parallellen
enom Mageröya), västgränsen av l on g V 30. I Skagerack
~ch Kattegall begränsades operali onsområdet i öster a v
den svenska fyrdistansminutcrgrånsen. I Östersjön begränsades områ det i öster av lo ng O 15 °00 (linjen ge nom Bornholm) , i norr av lat N 55 °50' samt i söder av en linje 15'
från tysk a kusten.
0

•

Deltagande stridskrafter.
I övningen dcltogo sjö- och flygstridskrafter från Canada,
Danmark, Frankrike, Holland, Norge och Storbritannien. Av
de deltagande fartygen var enelast två av s lörre storleksordning - holländska h angarfartyget Karel Doorman och brittisk a lätta kryssaren J amaica. I övrigt medverkade j agar e,
ubåtar, fr ega tter, minsvep are och t ransportfartyg. Anmärkningsvärt var, a tt Storbritannien icke kunnat s tälla ett enda
hangarfartyg till förfogande. Della torde förklaras av, att
de brittisk a h angarf artygen antingen befunna sig i provlursstacliet, und e rgick modernisering elle r ingick i sjöstyrkor i
Med elhavet och Fjärran östern. Förh ålla ndet uppmärksammad es do ck a v d en brittiska tid ningspr essen, och Times
komm entera d e : »De t synes märkl i gt, alt S lorbritanniens bidrag till d en stora marinövningen Mornin g Mist endast utgöres av en krvssare och e tt a'ntal mindr~ fartyg, trots atl
hangarfa rtygsfÖrb anden utgör flott ans ryggrad. Utan alt
lllan bör fästa alltför stor vikt vid en temp or är försv agning
~v de nllieracles försvar till sjöss måste :\TATO-försvaret av
rei)liera
a över Atlanten i stor utsträckning
hllförselväaarn
•
..._
b
o
P.n _USA och d ess sjöstridskrafter. Man m åst e emellertid samlichgt håll a i minn et, att Amerika även h m· en stor d el av
fnsv ar e t för försvar et i Stilla Havet, och att under krigets
~'Yck olik a länders bidr ag till Atl an tk om m andot kunna för-
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än~lras. S~lund a }' a n en. silu.~tion upp.stå, i .. vilkcn ln·itt i~]·
florl a n tv 1n gas palaga s1g slon·e upp gifter an som Illa n 1 '1'~
Lt
vanliQen h å ller före.»
En~'övcrsikt av dellagand e sjö- och flygstridskr after lll],
der de olika skedena framgår av bilaga 3.

Bef älsorga n isatio n.

Övni ngsområdet täckte slörre delen av Comm ande r-i
Chief Easlcrn Atlantic Area (Cinceastlant), Comm ande r-i :;:
Chief Clwnn cl and Southcrn l\orth Sea (Cinchan) och Colllma.~1der-in;C hicf Allied For~.c~ ~o~thern Europe (<;:in cno rth)
befalsomraden. Det borde fol]akthgen ha vant fram sl dessa
chefer - var för sia tillbör a nde olika öve rkomm andon
som givils uppgiften'' att samverk a. På grund av övnin gc~
karaktär av sep arata mom en tövnin gar inom skilda regionala områden överlämnades emellertid ledningen vad beträffar Norge, D a nm ark och Frankrike till resp länd ers nationella ch ef er. Cincnorth oc h Cinchan enda st följ de övningarna samt gåvo vid genomgången av d essa en sam ma nfattande krilik .
Ledare för de marina fase rn a i övningen voro a mi ral
Michael D enny, R N (Cinceasllant) och fly gmars k alk Bool hman, RAF (Cincaireaslant) .
Högkvarteret var upprätlat i Coastal Command's uppchållsplats i Northwnod strax väster om London.
I 1\'orge l eddes sjö- och flygoperationerna av Flag Officer
Norlh J\'orway (Fonn) konteramiral La r sen Bruhn me d hög·
kvarter i Ha1:slad samt Flagofficer ~orway (Fon), viccn m'iral Andresen och general Motzfeldt (Comairnorwau ) med
högkvarter i stridsledningscen tralen utanför Stavanger.
I Danmark leddes operationerna av Flagofficer De nnwrk,
konleramir al ~yholm (ordinarie Flagofficcr Dcnm ark, vicea~niral Ved el var sjuk) och generallöjtnant Förslev (Commrde nmark).
Operationerna i Kanalen och till sjöss väst härom led des
alternerande från NATO-högkvarte r i Brest och Plv moulh
und e r chefskap a v amiral Madden (Complymc/w/1 ) och
amiral Jourdain (Combresfchan) .
övni ngens ändamål.

Det allmänna syft et m ed »!\'Iorning Mist » anQavs v nr:1
ÖYa bcfälsorgnnisalio ncrna i alla inslansc1> av :\ATO
komplicerade stabsorgan,

att

tt

uppöva det strategiska och taktisl·a samarbetet mellan
NATO-ländernas styrkor med speciell tanke på atombombsproblemct,
tt koordinera ~ATO sjö- och flygstridskrafter för konvoja skydd och ubåtsjakt,
tt pröva ~ ordkommandots ( Aj'norlh) stridsledningsorga nia sation l kommandocentra len stavangel, vilken ännu ej
fas tställts, samt
(l it ge en realistisk b a kgrund till de olika taktiska momentövnin garna.
Bl and viktigare övningsobj ck t märktes:
konvoj skydd över östra Atlanten med sjö- och flygstridskrafter i samband med ubå tsjakt och luftförsvar,
skydd av konvoj mot fientliga raidfartyg,
trupp- och un~lcrh ållstransporter sjö- och landsvägen längs
norsk a kusten hll N onlnorgc,
utläggnin g av min eringar i Bälten och Öresund,
landsättnin g av förstärkningar till markstridskrafter på
Väst-Jylland,
anfall m ot och försvar av marina baser, bl a med hänsyn
till motortorpedbåtar , commandotrupp och grodmän.
(l

Särskil da övningsbestämme lser.

I likhet med vad som tidigare varit fallet dellogo efter
frivilligt åtagande vissa av de handelsfartyg, som gå i linj etrafik på NQrdsjön, i övningen. Som igenkänningsteck en förde dessa fartyg en stor fyrlamtig flagga, vilket innebar att
de voro »Övningstekniskt godkända mål» för fiendens ubåta~·· Vid eventuellt ubå tsanfall skulle rapportering ske till
Czn ceastlanl högkvarler i Northwood.
Händelseutveckling .
Polar Mist.

Övningen började natten mellan 24--25/9 med ombordtagning av ca 5.000 fältutrusta d e soldater med tillhörande
lllateriel vid Söröya och solbergfjorden (10 mil nord Hars~.a~) för transport sjövägen till Trondheim. Konvojen kom
folJ aktligen att segla i »fel» riktning då syftet n1ed övningen
egentligen var att pröva n1.öjlighcterna till understödstransPorter fr ån Sydnorgc till huvudförsvarslin jen vid Lyngen.
betta förh ållande h ade dock ingen praktisk betydelse för
33
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marinoperationerna. K~nvo~en bestod av 3 stora handels,
fartyg samt ett 50-tal fiskefartyg.
..
Fienden ut~ö:'de bl a anfall .med grodm~n, oc~1 saho tage,
patruller (bnthska Royal Marmes och ..nm ~l,_a C.o11m1ando,
ur Kompani Linge), vilka g~vo en anm.arkmngsv arl go d lll~
delning. Sålunda lyckades fyra grodman me,delsl sugminol'
sänlui två av de tre stora transportfartygen. Sabotagepatru].
lerna spränade tre stycken !\..A-batterier i Harslad-områ det
samt färjfö1~bindelsen Oeyfjord-.N ~rvik . .
Det fientliaa flyget insattes 1 mleclmngsskecl~l dcb l1lot
il astningsmm~clet, dels mot N ATO :s flygbaser l Bod ö och
Bardufoss.
I ilastningsom.rådet fanns en operationsgrupp , b esl[H~ncle
av ja garna Oslo och Stavanger, samt en ub åt. G?:UP PC~~ hade närmast till uppgift alt bevaka och. S~'-ydda sJ.alva f]~n·d
inloppet samt förhindra fi entliga amflbiCop.e ratw ner langs
kusten att falla den egna transportstyrkan 1 rygg~n. _D etta
lyckades icke helt; under själva ilastningsskedet m~räng d e
en fientlig kryssare och två j agar e (kryssar~.n J am~Ica. och
jagarna Daring och Delight) i fjorclen .?ch .sankte ~J U fi skefartyg samtidigt som fientligt flyg anfall m loppsfor svarets
KA-batterier med raketer och napalmbomber.
. .
Den 25/ 9 på kvällen avgick konvoj~n med clestmahon
Trondheim en sträcka på 558 distansmmu ter. Esko:·tstyrkan
bestod till en början enbart av norska f.artyg (2 tagare, -l
fregatter och 6 minsvepare). När konvoJen den 21 /9 kom
ut på öppnare vatte~~ syd N arvi.k förs tärktes e~l_c.ort~n m~d
ett brittiskt fartygsforband (2 Jagare)? som du1gera ts hl!.
platsen från Cinceastlant högkvarte~ 1 Northwood. l}ndet.
förflyttningen sydvart anfölls konvOJ~n upprepa~e ga n~el
av fientliga ubåtar och flyg men anlopte docl~. 1 ron dhe~ 1:1
elen 29/ 9 på kvällen utan att ha åsamkat~ alltfor stora f01 ·
luster. Konvojens medelfart synes ha vant 6 knop.
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eoentlig skyddsslyrka utan närmast som ett slags närgo~ak~ing. Inget hangarfartyg. hade ställ~_s .till förfogan?e,
be ätsj akt s~mt. ?ag- och ~wttJakt om~esorJ des under for O~ttningen till SJoss av lanctbaserat flyg 1 England och Norge.
f])Brittiska mi!1svepa:·e ~vepte. väg för J.::m~vojen genom de
· 1 erade omradena 1 Fu·th of Forth-mymungen, och redan
Il~~ utpass agen erhölls kontakt med en fienllig ubå t, som
v~kaliser ade~.. och sänk~es av en j a.gare: N att~n mellan den
~3-24/9 an~olls. konvoJ en a: tre fiCntli.ga rmdfoartyg (krysren Jamaica, .Jagarna Darmg och Dellght). N agat resultat
sav striden luu· 1c
· l-:e t 1'111-:annagiVI
..
· ·t s.
a på morgonen den 24/~) insatte fienden motortorpedbåtsanfall dels mo t nor.ska n~iJ~svepare sysselsatta med n~-~ns_:r~p
ning av inl o~1pe1~ till K~· Isilansand, dels mot fartyg forto]da
vid örlogsk aJ en 1 lVIarv J k a.
Omkring Id 1500 d en 24/9 befann sig konvojen på ett läge
10 distansmi nuter syd Egerö i Norge, där den uppdelades
på två konvoj er cl es ti~1 er a d e till _Be: gen re? P· Kristiansand.
Konvoj er na h ade nu mpasserat 1 F1ag Officer Norway be~
fälsområde och dirigerades följ aktligcn från dennes stridsledningscentral i Stavanger.
Den sydliga konvojen utsattes uneler sin f ortsatta väg till
Kristian srad för anfall av ubåtar och motortorpedbåtar 1nen
anlände d ock till sin destinationsort på mor gonen den 26/9
för att p åföljande dag for tsätta till Fredrikshanm.
Den n araliga konvoj en lyckades undkomma de fientliga
ubåtarna och anlände oantastad till Bergen den 26/9 på eftermid dagen. Konvoj en skyddades under sin väg bl a av
brittiskt, franskt och norskt flyg baserat p å Sola.
D1en 27/ 9 på morgonen utförde fiend en flygminfällning. i
Kåsefj orden vid Kristiansand i avsikt att försvåra konVOJtrafik en till Freclrikshamn. Detta övningsmoment var det
första i sitt slag som utför ts i Norge. Det bedömdes som
rn.indr e lyckat.

Northern Mist.

övningen inleddes i gryni~1gen den 23j9 med . fi.entli~~
flyganfall mot södra Norge. Forstahanclsma~~n t~Lg]ol des
flygfälten Lista och Sola samt de marina anlaggmngarna oc11
hamnen i Bergen.
. .
tt·
Samtidigt avseglade en allierad k~nvoj från Meth1l ! Sko.
land, destinerad till Norge. KonvoJen b estod av tva stor:.
tankfartyg och en bogserbåt. Eskortst_Yrkan, som endast l~·'!·
stod av 3 jagare och 4 fregatter, kan 1cke betraktas som 1 '

Skandic Mist.

.Dr marin synpunkt bedrevs detta moment av »~orning
M1st» i stort sett endast som stabsövning. Operationerna

~~~·ing östersjöinloppen 0aällcle ett studium av hur man bör

Soka förhindra ubåtars framträngande fr ån Östersjön runt
Skagen ut på fritt vatten. Kiel-kanalen förutsattes var·'!
stängd och obrukbar för fienden. Här ingick i allierade plaller mineringar i Bälten och Öresund samt egna ubåtar i
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för såt i Ska gera ck för anfall mol fiend ens ubM ur. t' lc ,
fritt vatlen räkn a d e man med, alt fiend e ns ub åt ar i s·l 1Pn
band med anfall mot sjöfart en skulle b ekämp as m ed ~ -~ ~~~
kustba s er a t som bangar f a rtygsb a serat anliubå tsflyg, hclil~ ~~
lte rs och divers e esk ortfart yg.
öv. Det end a a v .. nw ri nl in~rcss c , son_1 ägde rum.. ~l n <k 1•
mngc n, va r en ovcrsk cppnm gsoper allon mella n S]a llnnd oc ]1
.Tylland. En bataljo n översa ltes m ed två civila fö rjor f r·\ ,
Hunde rslad till Grcnå. E skorten utgj ord es av 2 f rcg,lltc r' 6
minsve pare och ett 10-tal motort orpedb å tar. Url asln in~s
hamnc n hade av fi enden utsatts för upprep a de flyga nf~ll
samt sabotag e, va rvid bl a sa mtliga k a j er fö r störls.
Som ett kuriosu m kan nämna s, alt över halv a b a talj onen
led av sjösjuk a efter den knappt två timm a r långa tr ansporten över »Öppet hav».
Bay Mist.

Den 23/9 utgingo två västgåe nde konvoj er från r esp Ph mouth och La Pallice för fingera d gång till nordm nerik a ns(a
hamna r. Konvo jerna förflyt lade sig nämlig en cndasl u nder
4 dygn i västlig riktnin g, varefte r de återvän de till r esp utgångsh amnar. Dc bcstodo av några tankfar tyg, son1 esko rtcrades av brittisk a och fransk a jagare och fregatt er. Som
fjärrsk ydd uppträ dde en operati onssty rka med det h olhinds ka hangar fartyge t Karel Doorm ann som kärna. D ag- och
nattjak t utförde s av landba serat flyg.
Konvo jerna anfölls av fientlig a raidfar lyg, ubåtar och flyg.
Operat ionern a leddes alterne rande från stridsle dningscentraler i Brest och Plymou th. Under övning en inko ppl ades
således den ena central en, samtid igt som den andr a m arkerade s ur spel på grund av atombo mbskad or.
Chan Mist.

D'c nna övning ägde rum. 1/ 10- 2/ 10 och bestod av en underhåll stransp ort mellan Plymo uth och Brest. Transp o rten
skydda des av fransk a jagare och fregatt er samt lan db aserat flyg. Den utsatte s för fientlig a flyg- och ubåtsa nfa lL
slutsat ser.

övning en var, som tidigar e nämnts , av relativ t rin ga omfattnin g och upplag d i form av taktisk a momentöv~1i •1 gar-
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p et torde cEirför vara vanskli gt, alt av övning e ns uppläcrcrdraga nå&?Ta vittgåe nde ~lutsatscr ~~ 1
·11 o· och förlopp
r
~ATO: s _möjlig hete till försv~r av det nordcm opeisk a om~·å d et. V1ssa slutsal ser kunna dock dragas med någorl unda
.
.
säkerh_et.
övnmg en »Morm ng M1sb> tyder på, att Nordat lanlkom !llan dots och .~ordcuropas ylanläg gnings arbete i stort sett
iir klart. De narmas te uppgif terna bedöm es vara att samöv a
ledning sorgan isation och tillgäng liga stridsk rafter.
Man kan konsta tera, att konvoj routen Kristia nsancl- Frcdriksham n lyder direkt under Ginees tland befäl uneler det att
kustkon vojern a Bergen- Kristia nsand och Kri~tiansand- Os
Jo stå unc~ er _ norsk ledning . Bergen och Krislia nsand synes
vara d e v1khga stc basern a för konvoj trafike n.
.. Fö1: den norska m~l.·_in_:ns del ~,ällde det uneler övning en
sarslult att skydda SJovag arna langs kusten , vilka äro av
~ital ~-e tydelse med hänsyn till landets svaga konnnu nikallonsnat . Det har upprep ade gånger under sista tiden framhållits inom såväl NAI'T O som norska högkva rterskr etsar
a~t denna uppgiJ t är olöslig, om icke en verklig förstärk~
nmg av den norska flottan komme r till stånd. övning·en
bestyrk te till fullo d etta krav.
i
D~ speciel la svårigh eter, som råda vid sjöope ratione r
as;
påverk
n
teriele
Telema
åter.
tes
bestyrk
arkhsk a farvatt en,
radarn av norrsk en och hydrof onerna av underv attenss trömmar och is. Vädret är ofta dimmig t och blåsigt navicre ringsförh ålla.nde n a besvär liga och de långa vinte1:nättet~1a och
somn~a rd~garna bli betyde lsefulla faktore r vid operati onsp~anlaggmngen. Det vill också synas, som om Sacfan t övmngsve rksamh et för att vinna ytterlig are erfaren het i större
utsträck ning än hittills avses bliva förlagd till det arktisk a
?l11rå d et för att härigen om stärka den f n svacras tc länken
n
1 NATO- försvar et; den norra flanken .
Det enda officiel la uttalan det om övninge ns. resulta t, som
skymta t i pressen , har gjorts av övning ens ledare, amiral
Denny . ~an _framh öll bl a följand e: »Med hänsyn till väderen~eks~n~ sta_nchgl~cterna ~.ch det ringa antalet deltaga nde
åstadsom
ete,
samarb
l eter ~r ]ag hllfred sstallcl med det
{Onumt s n.~.e11:0:~1 _fartyg ocho flyg, såväl betr~iffancle spanin g
~ot och forston ng av ubatar som beträff ande skyeld av
rtnd elsfarty~en. Mc1~ det är uppenb art, a~t det hot, som
.endens ubatar utgor, fordrar dc allvarl igaste ansträn gningar från fartyg och flyg, häri inbegri pet även lanclba ~fl'ba~ flyg, ~ör att ytterlig are utveck la den gc:men samma anu atstckm kcn».
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Bilaga 2.

Marina NATO-övningar 1954
---o:::

!__ område
Medelhavet

l

Deltagande
natwner

l Täcknamn l Tidpunkt

Engelska kanalen

F, N, S
A, I

l

--1

A. F, S

Medelhavet

Art

Medflex A

26 /3-3 /4

ubj akt, konvoj
minsvepn ing

31 /4--8/5

16/5-22/5
G, I, T
Medelhavet
Medflex,one 24/5--31 /5
Norska kusten
D. H, N, S Rumba
16/6-23/6
Nordsjön o Kanalen B, F. H, N, S I-laul
16,7-2517
Medelhavet
16/7-20/7
A. F, G. I, S, Medship A
T
Medelhavet
A, F, G, I, S, Medflex B
20/7-24/7
T
Medelhavet
A, G, I, K, S, Kcystone Il 31/8--7/9
T
V Atlanten
A,K,S
Newbroom l! 10/9-15/9
Biscaya, Medelhavtt A, F, P, S
Blackjack
14/9-21 /9
NöAtlanten,Nord- D,F, H,K , l\Iorningl\Iist 23/9-3 /10
sjön, Kanalen
N, S
O Atlanten
A, F, H , N , S Bn[ht Bonlire 9 24/ 10-311 1
Kattegatt, Skage'
D ,N ,S
Scirocco
18/11-26/ 11
rack
Med elhavet
Turkish Sky Il
22/11-26/ 11

lan dsti gning
konvojöYn
k onvojöYn
kri gövn
stabsövn
kon vojö vn
landstigning
u bjakt

övningsområde och konvojvägar.

kri gsövn
krigsövn

Bilaga 3.

ub, ubjakt
mtb, landstign

Deitagande styrkor:

land stigning

Bay Mist :

l
DELTAGANDE NATIONER:

A =
B

=

U SA

l = Italien

Belgien

K

=

D

=

Danmark

N =

F

=

Frankrike

P

G =

Grekland

S

Hollan d

T =

H

=

=
=

Kanada
Norge
Portugal
Storbritann ien
Turkiet

Chcm Mist :

1
8
?
3
3
6
80

4
3
3
3

hangarfartyg
jagare
ubå t ar
ub åtsjagare
fregatter
transportfartyg
flygplan

jagare
ub åtsjagare
fregatter
transportfartyg
? ubåtar
80 flygpl an
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Skandic 111 ist :
ca

N orthern M ist:

ca
ca
Polar Mist:
ca
ca
ca
ca

j aga re
fregatter
minsvepar e
motortorpe dbåtar
transporlfä rjor
? flygplan
l kryssare
6 jagare
6 fregatter
10 minsvepar e
10 motortorpe dbåtar
? ubåtar
3 transportfa rtyg
300 flygplan
l kryssare
4 jagare
4 fregatter
10 minsvepar e
10 motortorpe dbåtar
? ubåtar
50 fiskefartyg
2 handelsfar tyg
100 flygplan

2
2
6
10
2

Följande flygplantyp er ha
Neptune
Shackleton
Sanderland
Avenger
Skyraider
Gam1et
Canberra
Lincoln
B 45
Sea Fury
Thunderje t
Vampire
F 86 (Sabre)
Meteor
Lancaster
Catalina
R F 80
Varsitre

Construc tions-Co rpsen , Mechani ska
Corpsen och tekniska problem för
hundra år sedan.
Av Marindirektö r GUSTAF HALLDIN.

Vår tids generation er har fått uppleva en enastående stegrin<J i den tekniska utvecklinge n, och framför oss skymtar
svi~dlande perspektiv i en inbrytande atomålders nya tidsskede. Men språng i teknikens utveckling har även våra
föregångare varit med om. Låt oss i tankarna taga ett hundraårskli v tillbaka i tiden och bekanta oss med herrar officerare vid flottans Constructio ns-Corps och Mechanisk a
Corps.
Constru ctions-C orpsen.

deltagit:
(ubåt sj akt, spaning)
)
»
»
(
)
»
(
»
)
»
»
(
)
»
»
(
)
»
»
(
)
»
(bomb,
(
(

)
)

»

»

(j akt,
(
(
(
(

»
»
»
»

(spaning
»

(
(

»

attack)
» )
)
)
)
)
)
)

(transport, övning )

1855 års rulla upptar i Constructio ns-Corpsen , l öfverste
och Secun d-Chef, l Capitaine, .J Capitaine- Lieutenant er, 4
Premier-Li eutenanter samt 7 Secund-Lie utenanter.
överste och sekundche f och samtidigt ledamot av Kongl.
Förvaltning en af Sjö Ärendena var C. Lundqvist. Ämbetsverket hade alltifrån tillkomsten 1803 och fram till 191:6
sina lokaler på Riddarholm en, Birger Jarls torg 11, där
konstruktio nskontoret disponer ade översta våningen. Lundqvist synes. ha gjort betydelsef ulla insatser i den utveckling,
som flottan s fartygsmat eriel vid denna tid, under övergången från segel till ånga, undergick.
Kaptenen innehade befattninge n som Constructio ns Departements Chef i Karlskrona . Denna bekläddes av A. H. Couleur. Befattning shavaren djsponerad e det gamla skeppsbyggmästarebostället vid Nedre am.iralitets slätten. Detta revs
På 1880-talet för att lämna plats för nya skeppsgoss ekasernen, senare kasern Anckarstie rna.
Av de fyra kapten-löj tnanterna var J. F. Ringheim inforl~ation soffic cr och ledde såsom förestånda re för informahonsk ontoret i Karlskrona de blivande konstruklio nsofficel:ar_nas utbildnjng. Siwlan var inrymd i huset Västra Amjtahtetsgata n 36, som också användes såsom tjänstebost ad
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f?r infor!n~tionsof[iceren. (Då kon~hyktio.I~skåren lRtiR 11
forde~. pa mdrag1~mgsstat ocl! marmm~enJ~rstate~1 bildatePblev lagenheten elisponerad sasom bostallc at chefen föt· 1 1es,
1~ningenjörsde1~art~mentet --;=- 1906 .. ingenjönl c\1artemc n~ ~'i
~!ter omorgan~sati~.ncn 1~4;::> bley lagenl?e tcn lJänslcbosta t.
for verkstadsdirektoren vid mannvcrkstaderna. Av dc .. ;1
riga kaplen-löj tnantcrna v ny J. J cansson ~onstrt~ct~onsdcp~~.:
tementschcf och controllofficer (skcppsmatarc) 1 Slackho l1
A. G. A. Lj ungstcdt var controllofficer i Karlskro na sa 1: \
lärare vid Skeppsbyggeri-Institutet därslädes (det en da l_
l~nd et). ~ctla instilu t ~)Örj ad~ sin vcrk~amhet 18-13 med lv~
larm·e, bada konstruktwnsoff1cerarc: LJungstedt och dennes
yngre kollega Gjer1ing. I samband med den .ö~terr~ki ska sjömaktens utbyggnad, efter det Frans Josef bhv1t keJs ar<' 1818
anto g Ljungstedtett erbj udande från 'Wien att ~åsom iivc rs t ~
ot:h överdirektör leda skcppsLvggcriet inom k ej serliga mar inen i Triest Denna befattning beklädde h nn Wlder a r\' n
1850--56.
Av de fyra premier-licu tenanterna ryckte G. C. \Vitt dessa
år in på Ljungstedts plats såsom t. f. controll-officer och Hirare vid skeppsbyggeri-Institutet i Karlskrona och erhöll 1857
sistnämnda befattning såsom. ordinarie. I-lans 1837-51\ utgivna lärobok i skeppsbyggeri användes ända in i början
av 1890-talet såsom lärobok i sjökrigssk olan och n avigationsskolorna. Premier-lieutenanten C. M. C af Born ema n
var constructions-departement s-chef och controll-offiLe r i
Göteborg. J. V. Gjerling var, som ovan nämnts, lärare vi d
Skeppsbyggcri-Institutet i Karlskrona.
Av de sju secund-lieutenanterna uppbar J. C. A. d'.\illy
machinist-officers lön. Under kommenderingar på y[ua
första ångdrivna örlogsfartyg, ånglcorvetterna Thor, Geflc
och Orädd hade han skaffat sig erfarenhel i maskin tekniken och blev 1855 förordnad till lärare i ångmaskinlära vid
Skeppsbyggeri-Institutet.
1

Mechaniska Corpsen.
Rullan 1855 upptog av officerare på stat 1 Major, 3 Capi"
taincr och 1 Lieutenant.
Majoren var chefen för mechaniska departementet i Karlskrona J. T. Bvström.. Genom sina insatser såväl i som uloJ1l
tjänsten blev "Byström en mycket uppskattad man i Karlslcrona. Han inlade stora förtjänster som konununalman, var
mångårig sekreterare i Kungl. örlogsmannasällskapet So!11

. irerande leda re i den s k bildningscirkeln och i musikJ~1~Gkap et bidrog han i hög grad till tr evnaden i samhället.
5
'~ Jitain~l'l1~ Yar G. A. Blom, .E: \V. ?ass c ?ch B. J. J onzon,
~ \vå s1stnamncla med maclumstofflccrs lon och verksamca vid d e nya ångm.askinanläggningarna s besiktningar, in11;;Jlationer och inkörningar.
5
Av officerare över stat upptog rullan inte mindre ån 2
öfverstar, 2 Majorer, 1 Capitaine, 8 Lieulenanter och 7 Underlieutcnanter.
översterna yar N. Ericson och greve A. E. von Rosen, b[1da k anal- och järnvägsbyggare, sistnämnde den till åren
äldste.

Åren 1854-----55, Krim-krigsåren, ställde stora krav ä Y en på
den svenska flottans män. Visserligen utkämpades dc avgörande krigsh ändelserna på Krim, men England och Frankrike höll stora flottor i Östersjön, finska fästningar och kustorter bombarderades. Det gällde för Sverige att skydda sin
förkl arade neutralitet, och flottan var dessa år rustad i stor
utsträckning. Utöver det dagliga rutinarbetel hade den tekniska p erson alen att lösa dc många nya problem, som den
tekniska utvecklingen uppställde.
Förkämparna för de nya ideerna hade mycket motstånd
att öve rvinna. Inom sjöförsvaret fördes en bitter kamp mellan anh ängarna av segelfartyg å ena och ångfartyg å an dra
sidan, av träfart yg å ena och järnfartyg å andra, av den
slätborrade rundkulckanonen å ena och den räfflade bombkanonen å andra sidan. Ännu på 18-!0-talet var dc konservativa åsikterna förhärskande. Vid örlogsmannasällskapels
högtidssammanträde 1845 framfördes av en talare den för!~op pningen, att »den dimma, som. missledda åsikter kast:::tt
over Sveriges viktigaste försvar, snart måste skingras och
en fri sk vind fylla dc tre märsseglen och föra de stolta trävallarna fram». På 1830_;lalet hade emellertid flottan tillfört s elt par mindre ångbåtar för bogsering och transport
samt 18-!1 ångkorveUcn Thor, samtliga skovelhjulshåtar, och
1848 sill första propellerdrivna stridsfartyg, ängkorvetten
Gene, följ d 1853 av ängkorvetten Orädd.
.Ån gmaskinanli.iggningarna levererades a v Motala Mekablska \V crkstad. Sin största maskinleverans dittils utförde
olaget 1854 genom installationer av ett auxiliärmask ineri
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på GOO ind. hk ombord å 7-!-kanonskeppct Carl XI \" .To] .
I samband med installationen hade farlygct ULHl lT"a lt ldn.
n?mgripa~1de .. ombygflnad och moden_1isering. Bla nd :-.Ill od~~
mteler ma namnas askled are, spel du· el-d verkande ]la .. t1
tingen (fartyget var det första linjeskepp som fie k a n]~a:
k ättingar av svensk tillverkning), maskinpump, Ya l tc nt~~
krutclurkar, samt en av Kapten Sasse konstruerad kok- <~
destilleringsappa rat, varmed havsvallnet kunde så renas ~~~
det genast var användbart till matlagning.
' '
Scclan installations- och ombyggnadsarbet ena avsl uta ts
klargjordes fartyget för expedition, och chefen hissade sitt
befälstecken den 21 augusti 185-!. Efter i södra Öst ersjön
utförda hesiktningsprov, vid vilka propellermaskine riet avprovades uneler två dygns oavbruten gång, krän gni ng,.;prov
och förrådskomplette ring utfördes, utgick skeppet pa ex pedition, under vilken Stockholm, Köpenhamn, Malmö, Götehora
och ::\fyhorg besöktes. Den 7 oktob er ankrade skep p el <ller j
Karlskrona. Om färd en in till Stockholm anför es : »Tidigt <len
4 september lättades ankaret, och ensamt för maskin en i lade
detta 74-kanons-linjesk epp igenon1 den långa skärgar dens
trånga passager lika ledigt som den minsta kanon h å t, men
vida snabbare, och samma dag på eftermiddagen ankr ade
skeppet på Stockholms ström. Under de åtta dagar, som
skeppet låg här, var, som. man säger, »gärdet upp give t».
Ifrån morgon till kväll upptogs tiden med att emottaga och
kringföra besökande, som. kommo ombord för att b eskå da
Sveriges första skruvlinjeskcpp. Damer oc.h herr ar, r iksdagsmän och ämbetsmän, militära och civila, andliga och
lekmän uppfyllde de rymliga däcken, och alla syntes -- de
flesta troligen för första gången - känna en fläkt av den
blossande fosterlandskänsla , som vid åsynen av ett eget,
fullkraftigt och tidsenligt örlogsskepp alltid måste u pp tändas inom varje svenskt bröst».
övermcchanicus O. E. Carlsund, som 1843 blivit arbetschef vid Motala \Verkstad, drev upp företaget m ed dess
varvsrörelse till en mönsterverkstad med ett anseend e, solll
sträckte sig långt utanför Sveriges gränser. Den skrymm andc halansmaskinen hörjade vid denna tid ersä ttas av den
medelst vevrörelse direkt verkande ångmaskinen. I dcn.na
utveckling gjorde Carlsund betydelsefulla insatser. I-l an 111;
förd e även vinkelmaskinen och John Ericssons Jn·op cll er pn
fartygen i vårt land och bildade en skola av ingenjörer, s~l1 1
kraftigt hi d r ag till u tvecklingcn av Sveriges mekaniska Jnduslri.

f

o

ärldsutstållningen i Paris 1855 ulställdcs bl a en på

's
1

pa 1 varv i Karlskrona förfärdigad modell av kapten
~]otta~ destilleringsappar at samt ett par ångmaskinsmo.del lcr.

sasse tställni nuen skrev Revue d es d eux 1\Iondes: »\' 1 stan~
0111 u
•
•.
l
·]- .
de framför t'>2 st. ångmaskmer,
~om gora (en sv~ns -..a 1~1na t ··en största heder. Den en a ar en skruv1naslun av :'O
dt~~tf~·aftcr och plac erad i av~kärn~nge1~. av et~ fartyg. TIIl_~~:rkad på Motala \\' erkst.ad efter dn·ekt<_>rcns v1d de~la verk,
" .. Carlsunds system, ar d en na masku1 erkand saso ~n en
B:l~e yppersta i exr~ositionens :J.Vd~lning för ångmaskm~r>~.
belön ades ocksa . med utsh~~.ln:nge~ls stora guldmedalJ.
Modellen är utställd l statens S]oluslon~ka. m.usemn. o •.•
skeppsbyggeriet hörjade vid denn a hd . lllriktas pa ]amfartyg. I januari 1855 slöt Motala \~crk~t~d kor~trakt p1ed e~1
. lare i Gävle om byggandel av s1tt <httllls storsta Jarnfm1 ec
~1
tyg, inrett med 70 hyttplatser, av ;)m. 1··~.ng d .. oc l1 me(l ~n
"]r
.
styrka
])å
360
hk.
Kungl.
Flatlan
holl lange fast v1d
11
Jl} a u ~ 1
»trävallarna». Ett av Motala \Verkstad l 8-1;)- l cvc1:er:: t•••
· Jarnfar tyg, segelkorvetten Sv alan, var länge ensa~nt 1 s1Lt slag.
De åtta kanonångslupar av Hogland-klassen, likaledes byggda i Motala, som under åren 185~62 tillfördes flo.tlan, .:rar
byagcla med träbordläggning på järnspant (komposit). F~n·st
i 1~1itten av 1860-talct steg det helt av järn byggda stndsfartyget in i vår flolta. I Kungl. proposi~ionen v id 1862--63
års riksdag yttrades, att ifrågavarande till d ra gelser olm
Ericssons monitor och arlilleriets utveckling - hade aven
hos männ en av yrket ändrat åsikterna om lämpligaste ~ e 
skaffenhcten av Sveriges blivande sjök.rigsmalencl och da rmed sammanhängande personalorganisat ion, då num?ra ?b~
striclligt vare, att egentliga krigsfarlyg, byggda av lra,. CJ v;dare kund e anses molsvara sin bestämmelse och Svenge saledes bland sin sjökrigsmateriel icke ägde ett enda fartyg,
som vor stridsdugligt.
.
Inte mindr e genomgripande var ångkraftens .omdamng av
samfärdseln tilllands i och med järnvägarnas tillkomst. DCJ~
som först väckte tanken på detta kommunikationsm edel 1
vårt land var majoren vi(l meka nisk a ]~åren sederme:·a
översten A. E. von Rosen. Han bad e vant engagerad v1d
Göta kanalbyggn ad och disponent vid Molal~ \Verkstad. I
England hade han tillsammans m ed. John E1:1csson arbetat
På propellerns fullkomnande och 1 Franknke byggt den
första propellerdrivna fregatten. r~.?mko!11111~11 arbetade h~.n
energiskt på sin stora plan, att forse Svenoge med ett ~1at
av järnvägar, men möttes av ett segt molstand. Då statsut-

Den

!.
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skottet 184.8 tillstyrkt
järnv ä'"·l·
.
.. 1anslag till den .första
ty· In ,en
.
mc l l an Oreuro
och Hult vid Yänern - rev' . J ·
l
o
l
.
-..l \ CL·
s_1 g eJ: .. ~v wns m?tsiam are under föJ~~darin&cn , al l a 11Ukiaftcn fotslappar badc kroppens och SJalens för möa 11 , goch därigenom gör människorna olyckliga. »Låtom <~~ }1 e
trakta .dc seglande. fartygen!» utropade han. >>Vilken h l)e.
cs l:l t sam l1e t 1. on:(.,..omct, v1'11'-CH ras lzhct och kraft i u tförandet
111
planteras C.J hos deras besättningar. Däremot 1-)å ett l>'1 1 '
(
*
)
'l
l
'
l aml c f ar ty g
VJ cen uselhet! En eller ett par halY~tr> ]· dgryteldare !>>
· - dn
S_cdan Hike~s. ständer i .. november 1853 bifall it Kunal
MaJ :ts propos1hon on1 an~.aggandet ~v alla stam b~lnor g~~
n~nn statens ome~lellJa.,r~ f orsorg, u tsags oversten 1 mccha~1lsk a _corpse1~ N1ls Enesson genom n ådigt f örordnan de ·
.J a~man 1854 hll chef för statens järnvägsbyggnader och be~
kladdes me~~- snart sagt oinslo~änkt makt vid ledningen av
detta ?t.ora forc.~a g. Den 20 ap nl 1855 sattes det f örsta sp ad~ag?t 1 Jor~~cn for en svensk statsbana. Den 4 novem ber 1862
mv1gdcs vastra stambanan . Sällan har en enskild man i \' ;\r t
l~nd, säger ~n minnestecknare, var it föremål för såd an lrvUnmg, som vid detta tillfälle kom överste Ericsson (183 1 ·adlad med namnet Ericson och friherre 1860) till del.
År 1854 hade hans ett år yngre broder J olm Ericsson sin
monitorkonstruktion färdig. Han sände ritningen till kejsar
N a1?oleon I~I, son: pris~de iden men lät ritningarn a ligga i
sknvbordsladan. Atta ar senare, när nordamerikanska in-<
bördeskriget utbröt, kom monitorförslaget till utförande.
Den 9 mars 1862 utkämpade Monitor sin v ä rldsb eröm da
strid med Merrimac. Konstruktörens namn gick över v ärl den.
J?e båda brödernas far, den vär mländske gruvägaren Ol of
En~sson_, hade 1810 tagit anställning som ledare av bergsprangnm~sarbetena vid Göta kanals byggnad. Uppllovsman~1en till denna, Baltzar von Platen, uppmärks arn m ade
de nkt begåvade pojkarna Ericsson. De blev utnämn d a till
kadetter i flottans mekaniska kår och elever vid kan albygget. Hade Olof Ericsson levt 1862 och fått lvssna till hyllningarna, som kom hans söner till del, nog "hade ha n h afT
anledning att känna sig stolt.
I ett brev den 6 juni samn1a år till kommendörkap ten A.
Adlersparre, som sökt kontakt med J oh n Ericsson, skriver
d~nne: »Skulle svenska sj ö styrelsen efter tillbörlig gransJ;.mng av saken besluta att bygga kanonbåtar av Mo nitor-

l ancl e t .,
.

t,:

*)

Syftar på skovelhjulen.

·steme t, så ~n~1åller jag at~ få biträda vid ph~ncns utförans) senare p a aret tog han l New York emot Slll unge landsde>)]~ löjtnanten J. C. A. d'Ailly (som för de bättre bcford]l_l9gsutsikterna fått transport från konstruktions till mekarJI1
o
)
. f annera d e l1onom 1. monitorens
.
·ska k aren
oc l1 m
konst1~1j]{ tion, materialbehov m . m. Hemkommen följande år ställd~S d'Ailly till Förvaltningens af Sjöärendena förfogande
för uppgörande av ritningar och k~~;ttr~ktsf.?rslag till »s k
tornfar tyg». I september blev han fard1g darmed och den
6 oktober godkändes förslaget av konungen. Följ ande år
skrev ämbetsverket kontrak t med Motala Mekaniska \V erkstads bolag om. byggandet av tre sådana tornfartyg, och
d'Ailly fick i uppdrag att såsom kronans ombud vid såväl
maskinverkst aden i Motala som byggnadsplatsen i Norrköping ?vervaka arbetet. Å~'et därpå - 1_865 - leverera des
den forsta av dessa, 1nomtoren John Encsson, och svenska
flottan fick sitt förs ta av järn byggda , starkt bestyckade
pansarf artyg.
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Informationsteorin och dess tillämpn in ga r
Av Kommendörkapten YNGVE

Ro u ~ 0 i',

Dc senasic 200 åren har marker ats av en alll l~L·nft igare
specialisering. Expcrte:·na. vet mer ~ch m~r om .~m n<lre Och
mindre. Vi har komnut tlll c lt stachum da det ar svar t att
få en överblick över hela vetenskapen. Denna specialiserin"' kan jämföras me d motsvarande f er omen i d el kejserlig; köket i Kina. En gång d ä en dynasti hade slörlats, hände det att en ämbetsman fått tag på en flicka, som varit
ansläll,d i det kejserliga ];:öket. Stolt över sitt n yfiirvärv
skickade han ut inbjudningar till sina vänner för at t de
skulle få smaka på en middag, som var tillagad av en kej serlig koker ska. Då dagen närmade sig, bad han flic ka n att
laga en kejserlig middag. Flickan svarade, att det k unde
hon ej göra. - Vad fick du då gö_ra ?, sp?rde _ämbetsmannen
-Jag hjälpte till alt baka pasteJerna till middagen, svarade hon.
- Nå, gör då några pastej er till mina gäster.
Till äinbetsm annens bestörtning sv arade hon:
- Ack, jag kan visst inte _göra 1~astejcr. .M_in speci ali tet
var att skära löken till fyllmngen 1 de pasteJer, som serverades vid den kejserliga middagen.
Liknande förhållanden förekomma idag inom de akademisk a vetenskape rna och tekniken.
Under åren närmast före det andra väddskriget Yi sade
det sig, att det fanns en likhet i ideer, grundläggan de b~
grepp ~och metoder, som bildade ett »ingen-manslaD (~ », me.,lan olika specialicerade vetenskapsgrenar. Den amenka nsl~e
matematikern Norbert \Viener utforskade ett sådant onuadc och döpte det till »Cybernetics», som är ett grekiskt ord,
som. betyder styrman 1 l
Viliener avsåg med cybernetik snarast ett filosofiskt be·
grepp, som s_ku\1.~ innef~tta ~1ela o!n~:ådet . av v_etan,~lc t i n oJ~~
automattekmk Jam te bwlog1ska hl_lampnmgar. I~ng~ts, ~n
hov medförde en accelerad utvccklmg av eldledmngs m s.tl - .
ment, automatiska följeanordningar, matematikm askulet

ere

Begreppet cybernetik användes första gången år 1834 av Al11P .
·
·
för att b eteckna vetenskapen om styrnmg,
1· memngen
s t yre l so fö r sta
ter och a n dra större· organisationer.
1)

ch sj älvkontrollerande system, och 'Wiener inkopplades på
o 11 prob lem. 1 ett hemligt dokument, som handlade om
c[elt~ärnsproblemet framhöll han 1942, att vidarebefordran
lLl information är ett statistiskt problem. I ~lutet av kriget
man en ny syn på kommunikationsproblemen. För det
r0 1.;ta k on staterade man alt »data» snarare än vågformer
. . änd amålet med kommunikation och för det andra att
~~t statistiska betraktelsesättet måste spela en prirnär roll
(,·d studi et av alla kommunikationsproblem. Den ~tati~tiska
;!0111 munikation~teorin har medfört, att man kan göra kvant'itativa j ämförelser mellan olika transmissionssystem med
olika former av modulering och kodning. Framför allt har
Jllian fått ett lämpligt mått på informat_ion. d v s av »det»
som vidarebefordras genom ett kommumkahonssystem. Detta är särskilt värdefullt, när det gäller kodning av meddel anden.
Informationsteorin är ett vidare begrepp än kommunikationsteor in och berör förutom rena kommunikationsproblem
även m ånga andra områden. (jfr tablån Informationsteorin
och a ng ränsande velenskaper å sidorna 500 och 501.)
Informationsteorin har visat sig vara av stor betydelse för
militära problem, och avsikten med denna artikel är att stimulera intresset för teorin och att ge en allmän överblick
över d es~ grundbegrepp och några av dess användningsområ den.

r·l-

Den statistiska kommunikationsteorin.
Sju år har nu förflutit efter den officiella födelsen av
den matematiska kommunikationsteorin. 1948, vid 32 ål's ålder, publicerade Claude Shannon nämligen sitt märkliga
arb ete »A Mathematical Them·y of Communication» i Bell
System TechniLal Journals juli- och oklobernummer. Denna u tr edning var speciellt skriven för kommunikationsingenjörer. Av \Vieners epokgörande bok »Cybernetics, or
Control and Communication in the Animal and the Machille», som utl'om samma år som Shannons arbete, framgår
dock, att teorin inte är begränsad till dylika problem. vVie~er an ser, att cybernetikens lärdomar är, att »any organism
1
~ held t ogether by the possession of means for the acquisib.?n, us e, retention, and transmission of information». Detta
fall er inte minst människokroppen och en rik medicinsk
rter~tur ha_~· V\lxit UPl? krinff. de~ c~ntrala ner':syst_emc;ts
U.nktlOner for VIlket vVICner sarskilt mtresserat sig Vld sitt
arbete i Mexico.
34
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Shannons arbete grundar sig, som spelteorins skap are Jo]
von Neum~n_n framhållit, p_å Bol.~zmann's ob~ervationyr 18g~1
att entropi 1 tennodynmnrken ar »saknad rnform allon» , j.o'
det kan sägas utgöra det antal alternat~v, som åtcr~Lå r f~~
ett fysiskt system, sedan all ~nakrosko1~_rskt observer~la r in~
formation registrerats. L.. S~rlard _nlst:·ackt_e d~mu~ r~l e till
811 allmän diskussion av mformahon. 1 fy~rk (]fr Z f Phvs
Vol 53, 1925), Szilard konstaterade Identiteten m ellan i!1_
fonnation och entropi vid en diskussion av »Max we Ils Demon». Han framhöll, att den entropi,_ som förlm~as a v gasen beroende på separationen av parhklar med ho g och låa
energi var lika med information vunnen av Demone~1 oc]~
vidarebefordrad till den som observerade detta expe rnne nt.
(Eddington döpte den okända faktorn till »antislump ».) von
Neumai1n behandlade 1932 information i kvantum mek an ik
och partikelfysik (Math Foundation of quantun~ Me_dwnics,
Berlin 1932). Kvantitativa begrepp om mformabo n lDlr oducerades dock egentligen först i samband med förs öksplanering av R. A. Fisher. (jfr The Desig~ of E~per~~ents, -~ \)35 .)
V ad fysikerna menar med entropi har atsklllrga hagskolestuderanden haft svårt att förstå, men tack vare Sh annon
har begreppet klarnat högst betydligt. I termod~n amiken
mäter entropin grader av oordning t ex som korten 1 en k ortlek eller slumpmässighet i atom- eller molekylsystem . _Ju
mer oordning desto större entropi. ~nligt Shann~m s å s1k~
når entropin (eller mängden information) ett maxmuun, da
alla symbolerna i ett meddelande upl?träder oberoend e. med
lika stor sannolikhet d v s slumpvist. Om ett stor~ a~1tal
apor till exempel hamrar på några skrivmaskiner. h~.lrack
ligt länge skulle de producera alla skrivna verk 1 vad den
inklusive Hamlet. Detta speciella exempel på deras arbete
skulle då ha mycket mindre entropi än ett typiskt (d v .s
troligt) exempel. Om Hamlet istället satts med tryckbol,stäver, som därefter: fö_rstörs, så me~fö:' sö~1~ierbrytan de t :~
typerna, att en trop m 1 systemet k_r aftJgt o_I...as. I_ och m ,_
att typerna bryts sönder förstörs m_formahon, vilket bet)
der att entropi är negativ information.
.
I' vardagligt språk säger vi, att vi mottagit in_~ormatwn:
.
· t e r··oru t d v s nar »"fld
när vi vet något som v1. Inte
v1ss
'' VI..
vet» har föröicats. Om vi sedan är istånd att mäta »vad "~
vet», kan vi verkligen tala om.:nängder:; ~?for~nation, soi:1e~~
mottagit i termer av den matbara forandrmg som sl~ . 1
Härig~nom kan man jämföra olika metoders effektivitet vJ<
införskaffandet av information.

vard agsspråket syftar information i första band på ett
1 'delandes innehåll. Ur informationsteorins synpunkt hör
~n e~börden av ett meddelande inte till ämnet. Man är en1111~t intresserad av svårigheten att vidarebefordra ett med~a]and e från en plats till en annan. Den information man
~håller, då någon säger något, motsvarar den osäkerhet
ef] er ovisshet, son1 Inan h a de, innan den and ra personen
~örjar tala. Om man är säker på vad personen ifråga skall
säga erl:ållc~: m~n inge~1 information genont hans yttrande
(vilket mte ar sa ovanligt!)
Dr Shannons teorier grundar sig också på ar beten för
un gefär 20 år sedan av H. Nyquist (»Ccrtain Factors Affecting Telegraph Speed», Bell-System tech J (1924/324) och
R. V. L. Hartley (»Transmission of Information», Bell System tech J (12~28/535), båda vid Bell Laboratories. Nyquist och tysken Kiipfmiiller visade samtidigt oberoende av
varandra, att antalet telegrafsignaler, som kan överföras på
linje är direkt proportionell till lin j ens bandbred d, en lag,
som uttrycktes mer allmänt av Hartley. Hartley definierade
ocks å information som ett successivt val av symboler eller
ord därmed förkastande all »mening» som en ren subjektiv
faktor. Han visade också, att ett m ,e ddelande med n symboler valda ur ett alfabet eller en kod m .e d S symboler har
Sn möjligh eter och att »kvantiteten av information» H kan
uttryckas som logaritmen H = n log S. Hartley framhöll
även att för att vidarebefordra en viss »kvantitet information» krävs en viss produkt, bandbredd X tid. Som exempel k an nämnas en grammofonskiva, som med en viss bandbredd kräver en viss tid att spela. Om bandbreelden fördubbl as kan grammofonskivan spelas på halva tiden. I-Iartleys lag ansågs närmast som självklar, tills Shannon påpekad e, att detta ej var hela sanningen, ty störningar inverkar också. Man kan förbättra informationskapaciteten hos
ett överföringsmedium eller en kanal genom att minska
störningar eller genom att anpassa m edeklandet efter kanalen . Man kan sålunda bibringa det en lämplig form ge}~?~~ kodning, varigenom man kan utnyttja tillgänglig överonngsmedia på ett effektivare sätt. Shannons uttryck för
kanals maximikapacitet ger den största informationstvantitet, som kan befordras på en viss tid t över bandbredd en B i närvaro av störningar (enligt Gauss fördelning).
p
B · t log (1
~)

fn

+

där P och N är signal- resp. störningsstyrkan.
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Della uttryck har stor betydelse inte endast f(i r kotn
nika lionsingenjörer ut an även inom många andra v ell'n<.;]~:~ll
liga områden.
<P\Yiener och Shannon tillskriver båda den andre ödcl n1
digl äran för de första iclt~erna. Shannon betonar \\'icn ~~
ins a ts för kommunikationsteorins grundfi1osofi, och \\'ic·~~~
framhåller, all ShGnnons tidigare arbeten inom rt'litld,: 1 ~1:
och symbolisk logik (Boolc's algebra ) föregick h nns < gl'l 'in~
tresse inom dessa områden.

[{ommunikationsproblemet.
Ordet kommunikation användes i informationsteorin i en
mycket vid mening och innefattar alla dc processer gcnolll
vilka ett sinne kan påverlw ell annat. Detta bely(ler inte
endast skrivet och talat språk utan även musik och i sjä h·a
verkel all mänsklig verksamhet. I vissa samband kan det
vara önskvärt att använda en ännu vidare defin ition på
kommunikation nämligen alt den även innefattar processer
1ned vars hjälp en mekanism t ex en automatisk utr ustn ing
för alt följa ett flygplan och beräkna dess troliga fnltnli f1a
läge påxerlwr en annan mekanism t ex en robot, som jagar flygplanet.
Ett typiskt kommunikationssystem består av följa nde fem
element:
l. En infonnationskälla. Denna kan matematiskt ·m ses
vara representerat av en lämplig stokastisk (sann olikhe tsfördelad) process, som väljer ett meddelande från en mii ngd
av möjliga meddelanden. Den producerade inform atione ns
hastighet mäts genom entropin per symbol.
2. Ett kodnings- eller sändarelcment. Matematisk t innebär delta en transfonnation av meddelandet fö r all ge
signalen, d v s det kodade meddelandet.
3. En kanal på vilken signalen sänds från sändare till
mollagare. Signalen kan oroas av störningar.
4. En matlagnings- eller dekoclningsanordning, som a tervinner det ursprungliga meddelandet ur den mo llagna
signalen.
5. Informationens destination d v s det mänskliga ör~t
(för exempelvis telefon) eller ögat (för exempelvis lclcYJsion). Destinationens k arakteristiska egenskaper k an ]Je-

stärTlJ11 a de ~_Jetydels~~ulla. elemente.n .av d?n information,
50111 sk a.ll san~la~ ..':H: .lJudtransnnsswn hll exempel erfordr as mte ~xaJ...t clt.?IV1~1nande av komponenternas faser
• grund av orats okanshghet.
pn
.
.
Ett kommumk atwnssystem kan symboliskt representeras
a' nedanstående sätt:

P'

---

Infornu- -;;..lionskalla

---

Motta'
gar'

Sändare

~!~~ ---~ ~!~ Mottagare - ;;..- De~tina'
t10n

l

__t___ l

Meddelande

Meddelande
Störnings'
källa

De centrala problemen är nu, hur man skall kunna mäk analens kapacitet för att vidarebefordra information,
hur den na kapacitet beror på olika parametrar såsom bandbredd, tillgänglig sändarenergi och typ av störningar och
vad som. är det bästa kodningssystem e C för en given informationskälla för att använda en kanal på effektivaste sätt.
. Med hänsyn till det stora område på vilke t kommunikationsprobl em är tillämpliga kan n1.an spalta upp problemen
på t.r e, nivåer. Dessa är i tur och ordning:
. N1va A: Hur noggrann t kan symbolerna för kommunikation överföras? (det tekniska problemet).
Nivå B: Hur noggrann t befordrar de överförda symbolerna d en önskade meningen? (det semantiska eller betydelseproblemet).
Nivå C: Hur effektivt kommer elen mottagna meningen
att påverka det önskade uppträdand et? (effektivitetsproblemet) .
·
.. Det tekniska problemet behandlar tillförlitligheten vid
overförande från sändare till motta gare av
l. ett antal symboler (skrivet språk) eller av
... 2.
en kontinuerligt varierande signal (överförandet av
1
oster eller musik medelst telefon eller radio) eller
3. kontinuerligt varierande tvådimensiellt mönster (teleVision) etc.
'
ta
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Matematiskt selt innefattar det första överförand el av
1
ändlig k las.s av ~l isl.ueta . symbol~r, det andra öv~rfiH·a nd~
av en kontmuerhg funktion av tiden och det tredj e ii YeJ•f"'0 t
randet av flera kontinuerliga funktioner av tid en elle r . '
' l en oc J1 av t vao rnmskooc1V
.
. f' un l-chon
.
r.
av ·Ll(
en I-conlinuer1Jg
dina ter.

.. Det se:.nanliska

?veren~stammelsen

p r obleme~ hehan~~lar den full s.tii ndiga
eller en ~lllfredsslallan~~: approxnnation

tolkmngen av betydelsen 1 mottagaren Jamfort I11 l!l den
avsedda meningen i sändaren. Detta är ett mycket t.oJ np licerat problem även n~i r man behandlar så relatiYt enkla
problem som det talade ordet.
En väsentlig komplicering kan illustreras med eti exe mpel.
Om en herr X antas inte f örslå, vad en h err Y säger, <h är
det teoretiskt inte möjligt att klara upp läget på en iin dlig
tid genom alt Y bara pratar på. Om Y säger: »Fö rsta r :\i
mig nu?» och X svarar »ja, del gör jag», är del la inte ett
absolut bevis på att förståelse har uppnåtts. Det är lza nske
bara så att X inte förstod frågan. Om detta låter löjli gt eller
egendomligt så försök igen med: »CZY p au muie rozum ie?»
med svaret: »Hai wakkate imasu .» Denna elementära svårighet är åtminstone, när det gäller talat språk re du cerad
till en godtagbar storleksordni ng (men aldrig helt eliminerad) genom »förklaringar » som. (a) förmodligen sä ll~m är
närmare än approximatio ner av dc ideer, som fö rklaras,
men som (b) är förståeliga då de utlrycks med ett sp råk,
som förklarats genom tidi gare verksamhet. Så till exempel
lar det inte lång tid att göra symbolen för »ja» fö rs'a elig
i något språk. Det semantiska problemet har vida fiir greningar, om man tänker på kommunikati on i allmimheL
Tänk till exempel på betydelsen för en svensk av en utländsk film.
Effeklivitetsp roblrmet behandlar den effektivitet m ed vilken överförandet till moltagaren leder till det ön sk ade r.~
sultatet. Det kan vid fö rsta ögonkastet synas vara nlltf?. r
begräns at a lt säga alt ändamålet m ed kommunikati on .ar
att påverka mottagarens »uppträd ande» . Men med en tillJ äckligt vid definition på uppträdande är det klart, a lt k oll1~
m unika lion antingen på verkar motlagarens beleende cllet
också får man ingen effekt överhuvud tage t.
Effektivitetsp roblemet hänger intimt ihop med det semant
tiska problemet och täcker delvis detta.
Med ovanstående definitioner skulle man kunna tro. at
1

. , A är ett relativt ytligt problem, som. endast innefattar
detaljer vid konstruktion av ett välplanerat konl11
te ' ikationsp roblem, medan nivåerna B och C skulle innel11llf1a de fl esta om inte alla av det filosofiska och psykolo]J~k~ inneh å ll et i det ?lh~1äm~a _ko~-_rununikation?problemet.
gi Shannons.. m·~Jeten hanfor . s1g 1 forsta han? h.~l pro~lem
typ A nantllgen det telnuska problemet v1d sakert over·and e av skilda typer av signaler från sändare till mottaC::re. Men hans teorier har en ~jupar~ mening. Genon~. att
givåern a B och C endast kan anvanda signaler som godkanns
1
r ikti g överföring) på nivå A, blir varje begränsning,
som upptäcks i teorin p å nivå A även gällande för nivå

t\ska

II 1

r

{för

.
I t'1v1't e t en, men Ind e av eff e.;:
.
.. a Il h'd Jntressera
och C.
B Tekniker
ar

nan denna kan specificeras måste man ha ett kvantitativt
mått. I nformationst eorin har framför allt för första gången
gett ett exakt mått p å mängden information i flera olika
klasser av meddelanden såsom till exempel språk eller musik. Man kan jämföra detta med, att man inte har något
mått att mäta bensin med, när man skall bestämma ledningarnas k apacitet. När en ingenjör har använt teorin för att
mäta inform.ations mängden eller informations tätheten i dylika m eddeland en kan han beräkna hur vid hans transmissionskanal måste vara konstruerad för att kunna vidarebefor dr a det önskade meddelandet.
Enheten för information H i selektiv mening har kallats
»the bit» (ur Binary Digit). Ddinitionen på information
baserar sig på en logaritmisk skala med en lämplig bas till
exem pel 2. Vanligen används ju decimalsiffro r, 1nen inom.
informationst eorien har det liksom vid elektroniska matematikmaskine r visat sig lämpligt att använda siffrorna
O och 1.
Vilket tal som helst upp till 32 kan definieras genom 5
binära val eller »bitar». Mer allmänt kan vilket val som
helst ur n symboler uttryckas genom log 3 n binära tal.
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N edanstående tabell visar n ågra binära tal.
~

Decimaltal

Binära egenheter

2
3

lO
Il
JOO
lOJ
110
111
1000
1001

!l
l

4
5

6
7
8
9

A llmänt brak

1/64
1/32
1/16
3/32
1/8
1/4
5/16
3/8
1/2

Binära enh eter

0.000001

o 00001
0.0001
000011
0.001
0.01
0.101
0.0 11
0. 1

dan kom televisionen, och då konstater ade man, att för
Sef:"t en bild på katodstråleröret måste man variera tätn~\cJ; 30 gånger pe:· sek~n?- på va~:je punkt på v ar och e n
]J r de 525 1 ) »scannmg»-lll1Jerna. For att kn~ma pgora ~e~ta
f\:ull e det ha behövts en handbr.~dd av oml;:nng r_yra .~mllw5 . perioder p er sekund eller nara 1.000 ganget· fler an vad
1
:e\ fordras i en vanlig radioapparat. Helt naturligt hlev
don·för en av de första frågorna, som riktades till Shannon:
»Kan televi~!ons_app~raten utnyt.tja ~~1. mindre. bandbredd
eller inte?» l eol'm v1sar, att det ar mo.] h_gl a.~~ ~mnska b~ n dbredden. Man tror nn, att det skall bh mo]hg~ att sam~.a
televisionssign aler genom k ana ler m ed en kapaCitet, som ar
100 gånger mindre än de nu använda.
Språk.

\Viener och Shannon har med sin statistiska an tilY s Yisat
alt alla vanliga meddelanden - tal, musik, bilder ·- ä r i
hög grad möjliga att förutsäga. Meddelande är inlc samm.ansatta av slumpvisa följder av ljud eller i tel evi sion av
mörka och ljusa områden. De innehåller känd a m iins lcr.
När en ingenjör har studerat alla möjliga mönslel' i sina
meddelanden kan han börja utesluta det överflödi ga och
bara vidarebefordra vad som verkligen är väsentl igt d v s det som. inte kan förutsägas. Innan teorin sf1g dagens
ljus visste man, att när något - det kunde ännu inte ka llas
information - hastigt ändrades i ett meddelande m E1sll man
ha mycket vida transmissionskanaler för att vidarcbc fordra det.
Musile producerar sålunda svängningar, som. har en övre
grånsfrekvens på omkring 15.000 perioder per selmnd. För
att vidarebefordra dessa svängningar med stor noggr ann l~e t
fordras alltså en kanal med en handbredd av 15.000 p 'riOder. En vanlig radioapparat har däremot en bandbredd av
storleksordningen 5.000 perioder och återger därför id>:l'
sik fullkomligt men däremot tal. I telcfonanläggnin ga1 for
tal används en bandbredd av c:a 3.000 perioder p e r sel· und .
Man kan reducera handbredden vid talat språk gen om at t
i s tället för talets vågor sända en serie »telegrafterken». solll
representerar typiska ljud i språket. En teleprinterkan al k a!l
till exempel överföra tal kodat i skriven form med s am ul~
hastighet som talat språk med en bandbredd av end as
75 p/s eller Herz (Hz) som denna enhet nu skal kall as.

n::l-

Människans utveckling och civilisationens utveckling bar
berott i huvudsak på framsteg av ell fåtal aktiviteter, ':arav
bar varit förmågan att motla, komnnuucer~
de viktiaaste
5
och att r egistrera kunskap. Konununikati?n inn.~fattar l
först a h and ett språk, en symbolism, vare s1g det ar ett talat språk, en gammal steninskriplion, elt. chifferm~ddelan
cle, en mors e- eller kodsignal eller en kedp av tal 1 en modern matematikmaskin. Det äe intressant att observera, att
allt eftersom de tekniska användningarna med tiden har
vuxit i komplexitet så har språken förenklats. Det är viktigt att från början hetona att här inte behandlas vaå som
kommunice ras. Innehörden av ett meddelande ngger som
tidigare nämnts ulanför den matemaliska informationsteorins ram. Det materiel, som skall vidarebefordras mellan en
sändare och en mottagare, måste dock ordnas i ett överenskommet språk.
I egyptiska hieroglyfer har man ett utmärkt exempel på
vad man nu kallar överj'löclet i ett språk eller kod. En av
svårigheterna vid dechiffreringen av Rosettestenen var, alt
ett flerst avigt ord kunde giva varj e stavelse inte bara en
symbol utan ett flertal olika vanligen använda ~ymboler för
att ordet skulle bli ordentligt förstått. Dess effekt är detsamma som slamnina. Å andra sidan visade semitiska språk
tidigt en t endens al( begränsa överflödet. Gamla hebreiska
skrifter hade sålunda inga vokaler liksom modern hebreiska
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utom i bamböcker. Slaviska språk som rysk a gick e tt ' l

län~.re i k on d e!1seringe n . I rcligi?sa te~tct~ förk ortadL· s ~/g
0

anvan d a o rd till ett fatal bokstaver pa liknan d e sii lt . l::t
kg och ini ti a ler som UNESC O o s v.
so n1
. R~dan ti ~li gt konstaterade 1~1an , a tt informa li on kund e ko.
das 1 en tva-symbolkod . Det finns flera exempel, t ex k ona
noegerns ~~-l egr.afe~·ing med torummor med ton~~· n~ed hiig l~~~
lag tonho]d , mchanernas langa och korta roks1gnalcr. S'
d a n a ~v~ -symbo.lkod er är för~gånga.re till vad som n u k~~:
las »hmar kodnmg>> , som anvancles 1 pulskodad telefon i oc]
1
elektronisk a matem a tikm askin er.
D en vidarebefordrade informationen är d är kodad i en
serie av elektroniska pulser ofta kallad »ja/ nej-k od». ::\lt
använde d e gamla k elle rna en skrift, som är intressa nt i
detta samm a nhang nämligen Ogamskriften, som p:H riiffa ts
i Irland och Skottland. D e flesta skrivna språ k ba r utvecklats i strukturer av komplicerade bokstäver m ed ku n ·o r och
vinklar, men k eltern a tycks ha uppfunnit d en na skrift med
användande av den enklaste symbolen av ;::lla -- ett enda
mejsel h u gg.
ud
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11111111 11 11111
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Denna skrift kan dir ekt skrivas i elektriska pulser. 1\Ia n
kan sålunda använda positiva pulser, negativa pulser, clubbla pulser och tomma utrymmen. Behovet i dag är detsam ma
som det för k elterna. Det är helt n aturligt av stor betydelse
ur ekonomisk synpunkt a tt ha möjlighet att skriv a me d endast en symbol, en puls eller ett mejsellmgg.
Enligt k ommunikationsteorin innehå ller e tt medd ela nd e,
som har stor sanolikhe t att inträ ffa, litet information och
att vilken matematisk definition som än används fö r begr epp et »inform a tion » så måste den visa, att inform a tio n
överförd genom en symbol, ett budskap eller en ob se rvation i en mängel av sådana händ els er måste avta i enligbe t
med d ess f r ek vens.
Den ryske matem atikern A. A. Markoff var troligen de n
förste som b eh andlad e skrivna meddelanden som »kedjoP
s tyrd a av sannolikheter. Han und ersökte i b örjan av seklet
Aleksandr Pusjkins verk »Eugen Onegin» u r statistisk sy npunkt (s e Bull. Ac. Sci. Petersbourgh, 1913 6 ser 7 (153-1 G2)
A. A. Markoff: Essai d'une recherche s tatistique sur l e ro-

Eugin Onegin, illustrant la liaison des cp~·euves en
111 a1;
··
·
··
· l lt s l umpc]Jalne).
V d som kanuner att sagas
1 e lt samta l ar eJ 1e
·· s~igt. D e t beror j L~. bland annat. på .den »röda Lråde1.1» . i
J11a talet. Dessulom Jmns det a lll1d v1ss a saker, so m mle
sa!11
al· sicr
a lt säaa
»i salongerna».
Ett samtal mellan två
r..~ ntP<
n
~,
,
]·ande kan fylla telefonluren med unel erba ra ord, som
a s ~~- skulle rangeras lågt på informalionssk:llan.
doC'"
..
.
f' "
1
Det p opulära , radiOprogrammet
»tJu~o -ragol'» z.an ;lnaJ rseras med hjälp av informalionsleonn. 01}1 spelet spe~a
des p å ett perfekl säll skulle detla ge den .fragan~l e en >:bli»
· formation. Ur denna synpunkt skulle lJ u go fragor racka
1~r att id entifiera ~ 20 el1~r öve1: ~n mi~lion o.lika ti11g. ~)ett:;
· varför den Ljugo-första fragan 1 .a llmanhet ar tlll sa
Vl·sa
c 1,
•
''.. • •
stor hj älp. Men tjugoen frågor skulle. t~et vara mo.Jhgt att
identifi era en av 2~ 1 eller över två nullwner saker.
Språkets överflöd.

Spr:'\.k e ts överflöd d:finie.ras på foölj ~mle sätt:
Anta g att alla bokslaver 1 ett sprak ar obe.roencle av var andra och lika sannolika. Då skulle entropm per bokstav
vara lo garitmen för antalet bokstäver i alfabe tet. Den rel~
tiva entropin är förhållandet mellan den aktuella ent~·.opm
och de n max imalt möjliga entropin föe samma alfabet. overflö det bestämmer, hur i:nyckct ett språk kan komprimeras,
när d et är kodat med samma alfabet. Om överflödet t ex
är 50 % så skulle en lämplig kodning av språket reducera
ett meddelandes längd med i medeltal detta mått.
Man kan bestämma etl spr~dz.s överflöd på olika sätt. En
metod är baserad på atl vai· och en som talar ett språk äg~r
mer eller 1nindre omedvetet en enonn kunskap mn sprakets statistiska struktur. Genom ett relativt enkcll experiment }.:-.an man översätta denna kunskap i numeriska data,
som ger övre och nedre crränser för entropin och överflödet.
Experimentet ulförs på ~å sätt, a tt en person får gissa Lokstav för bokstav i en okänd text. Yid varje bokslav gissar
han först , vad han anser vara den mest sannolika bol~sta
ven med ledning av den föregående texten. 0~11 han g1ssar
f~l så får han gissa igen o s v tills han sluthgen kommer
hll den rätta bokstaven.
En av Shannons försöksmeningar var: »There is no reVerse on a motore;vcle a friend of mine founcl this ou t rather dramaticallv the other day». I denna mening finns det
102 b okstäver och mellanrum inklusive ett slutl igt uppehåll
efter »day». En av Shannons försökspersoner gissade rätt i
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Åtta .._gå non er ooiss<>cle
.Q å nQer
79
gi ssning
sin första
llan .··
.. u
•
._,
u
o
._
-..___
o
andr~ gangen, tre ga nge~· på tredje, två p å vardera f ) .<tt t
och f emte och endast 8 ganger erfordrades m er ä n f.... J,l~ISde
'-Il l "
. ar o c l1 H. Jen .ti'f'I er~ d· e. alla 108 b oks täverna ocb up
)(~J~ sn mg
1
·s
tv·
än
mindre
eller
l en m ed endast 198 g1ssmngar
01 . . ldlc1 b · Sl l! ]lo
;:,Ut·
per b o l zs tav eller mellanrum.
Shann on konstaterade, att en person i medeHal lwl ·· .
avgj ort färre ä n 3,3 gissningar för att identifiera den :~l·' t·
a tta
·
·
·· t e~. t. D ~~~a s1~fror
• Lave1~ 1• en on1·mar
b. ?J~s
m ed all ii·nskv1sar
vaJ d__tydlighet de~ __sl~ra overflod_et 1 engelska språket, so111
nu lar ha ett ordfo rrad av omkrmg 80.000 ord.
Shannon undersökte också informa tionen i det enoe] ·]·
språket genom att utesluta boks täv er i ett medd clan 3c ~~~1
att ],;_?n sl ater~ hur en försöksp erso n kund e gissa cle rä t~
bokstaverna 1 de blanka ställena. Han kom till r esnlh t ~
att omkri1;g halva inform_ati ~:men kunde utesl utas i etl n'Jc~l~
deland? sa att om entropm 1 ett fullständi gt fritt 2,6 hokstäv~r-~ alfabet ~no_tsvar ar 4,7 »bi tar» per bokstav (log 2 2() = -1,7)
sa ar entr~pm ~ -~ngel_ska SJ~råket endast 2,3 »bi tar» per boks lav. Om overflodet 1 vanlig engelsk t ext är 50 7c b et vder
detta, att man istället för att skriva varje bokstav (eller. den
koda de symbolen) i en engelsk menino istället skulle kunna skriva lämp~iga symbol?r som repre~enterar digram som
ed, st, ar och tngram som zng, ler, vilket skulle ge en kompression ungefär av 50 %.
. Inge_~ överflö<;J n~otsvarar maximal entropi, ty då är ingcn~-mg }cant .a pnon 01~1 nlCddelandet. Informations innehPlllet
ar da p erfekt kompnmerat .
Ett språk eller ett meddelande får dock inte vara h elt u tan
överflöd . I en perfekt kod kan m an n ämligen inte överln·y oaa
· bo
misstag genom gissning.
ocket
d
Om det finnes brusstörninga r i ett svstem måste
nar
in
stönl
dessa
av
verka;1
alt
~å
överflöd
visst
så finnas ett
elimin~ras. Man kan som exempel tänka p å b ehovet ibl~~1d
av ~-tt 1 tele[on repetera vissa ord och meningar.
For alt vidarebeford r a information - ord musik bilder
-- måste en kommunikati onsingenjör ha en 'lwd. E 1~ aY de
centrala lärdomarna i vViener-Shan nons informatio ns teori
är, att m an vid kodningen skall ta hänsyn till ett m ed elelandes statistisk a n atu r.
I nedanstående bild visas hur vanlicra bokstäver kan kodas. C?m två bol~stäver. A och B uppträder slumpvist (el v s
m ed hk a sannolikhet) 1 ett meddelande kan man få en effektiv kod m ed A = O och B = 1 (eller tvärtom) . På samma
l

0

C

.. tt lconuner var je boks:av i ett fyrbokosta~s-»alf~bet» A, B,
sa D att erfordra en tvaenheters kod, atengen torutsatt att
C, bokstav är lika sannolik smn en annan.
ellA.ntag nu iställ_?t alt en~ informati~_mskälla har:. ett A-B-C-Donifabet n:en an:vander ~1agr a boks_tav er oftare _an an_dra . Da
bokstav mte vularebe< .. acr inform at10nsleonn, alt vaqe
inform a tion och därav
värde
rs
ete
;~~dra r e~_t f\~!lt två-enl;
.
,
.
för in te for9 anar en tva-enheters kod.
om en kall a skapar meddelanden , som 1 medetlal mn ehåll er hälften A!:n, en fjä rd~dcl ~:n och e~1 åttondel C:n och
D :n kan man v1sa , alt en effek tiv kod bh r A = O, B = 10
(»e tt-noll», inte tio) , C = 110 och D = 111. Med denna
J;:od blir ett typiskt meddelande BDAAABCA följande siffror
10111000101100. Kodat på detta sätt inneh å ll er h ela m edeleIan det endast fjorton enheter eller 1 %, enh e ter per bokstav
..- alltså inte tv å enh eter.
n en gr undlä ggand e metoden f ör att skapa en effektiv kod
visas i nedanstående figur. Symbolerna anbringas på en
osymmetrisk »rörlig ram» så att den första p u nkten, som
beslutas (markerad O eller 1) delar symbolerna i två lika
sannolika gr upper (här antas A vara lika sannolik som B,
C och D i kombination) . Nästa beslutspunkt delar de återståend e symboerna i två lika sannolika grupper och så vidare. D en »rörliga ramen» är riktigt konstruerad, om slumpvisa str öv tåg genom den kommer att skapa meddelanden ,
som h ar samma bokstavsfrekv ens som den smn informationskällan själv har skapat.

.. Ovanstående symmetriska »kod-mobil er» visar den grundlaggan de metoden för en effektiv tvåsiffrig kod för två eller
fyra bokstäver, föruts att att bokstäverna i meddelandet förekom m er med samma frekvens. Kod en utgöres av »0 »o: h »1»-tecken (vägvisare) , som måste passeras för att erhaHa varje bokstav. Nedanståend, e osymmetrisk a »mobil»
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är en effektiv kod , om man önsk ar sända medd elan den ,
består till hälften av A:n, till e n fjärde d el :w B:n Ol lJ~~:;1
l
en åttondel av C :n och D :n.

t" as. I ställ et för att överföra den verkliga rösten vidarc-

IlYj 0J1·dras endast dess förändring ar, varigenom m an kan

be Jrim era bandbredden till omkring en tiondel.
],om1
Luftvärnsskjutn in g.

Teorin för chiffer är besläktad med kodningsp rohle mc l.
Hednn r omarn a skrev vanligen i förkortad skrift me d !ilen
förlust i betydelsen och använde även chiffer i stor utsträckning.
I september 1945 skrev Shannon en hemlig rapp orl om
hemliga koder (A Mathemalical Theory of Cryptography)
och visade, alt kommunikationsteorin kan ge viss led ni ng
vid studiet [lV hemliga chiffer. Ett chiffer kan belrakt Hs 'iOlll
elt kommunikationssystem, där störningarna är den godtycklighet, som ör införd i kodningsprocessen. Det knu t'n <ler
vissa anlaganden visas, att överflödet i det ursprungliga sp råket är den fundamentala faktor, som styr d en miin gd 111ateriel, som måste uppsn appas för att kunna lösa ett chiffer.
(Se Shannon: Communicatio n Theory of Secrecy Syst ems»,
Bell, System tech. J, ok lober 1949, s. 656).
Man har även konstru erat instrument, som. kan an alys er~
och även efterlikna talat språk. På världsutställn in~cn 1
New York å r 1939 demonstr erad es en apparat, som k nlla des
»Yoder», som kunde producera artificiellt språk gen om at t
man t ryckte in olika kn appar.
Man k an komprimera e tt språk på olik a sält vari gcno)l)
den erforderl iga handbredden kan reduceras i h ög grad. Dell
mänskliga rösten använder l vå grundtoner: såd2.n a solll
frambringas med struphuvudet s k »röstlj ud » som ar, m JTl ,
oo och sådana ljud som ss, h, p då struphuvudet in te ut-

N[an vill vid luftvärnsskjutning beräkna målets läge vid
skjuttidens slut. För att kunna lösa. de.t.~ a proble:11 1~1 åste man
studera flyg]~~ ane ls ~ana d. v s tldsforloppet.. mgae_nde. En
f]ygar e, ~om ar ~~eslqute.~T, v1ll h elt naturllgt garna g1ra, 1~1 en
rörelsefnheten. ar begransa<;I gel?-om. plane.~s kon~truktl ~.n .
Således k an hll ex~mpel gnTad~~n mte garas mmdre ~n
en viss storleksordnmg, som bestam~ av planets.. form~ v~.kt
och hastighet. Flygplanets bana kan mte anses kand pa forhand, m en för den eller de typer av flygplan, som man
önskar träffa, kan banornas statistiska egenskaper bestämmas. D essa bör man alltså ta hänsyn till vid luftvärnseldlednings instrumenteringens k?nstruktion. (Se. N. vVien~r:
The Extrapolation, Interpolation and Smoothmg of Statwnarv Time Series, National Defense Hesearch Council, Fehruai-y 1942). I kommunikationstekniken har man exakt samma problem. Likheten mellan luftvärnsskjutning och signaltjänsten kan dock utsträckas ännu längre. För att erhålla en
dödande träff kan man säga, att ju mer information man h ar
desto m in dre en erai erfordras. Om m an till exempel skjuter
på en m an m ed information (d v s riktnoggrannhet) tillräcklig för att vä lj a ett vitalt organ så är förbrukningen av energi
liten - säg att det behövs omkring 10~7 kwh för att accelerera 50 g metall til en hastighet av 500 m/s. Om en n:a~1
däremot istä ll et sit ter i ett flygpla n 3 eller 4 kilometer danfrån k anske det behövs tio projektiler vardera vägande 45
kg, vilket betyder, att dödandet kräver omkring 300 kwh
endast räknat i explosivenergi. På så sätt motsvarar en
brist i information i form av en ökning i medelfelet från
en tum till 10 meter eller så en närmast astronomisk ökning
i energikr avet
Näst a steg är att uppskatta den fysiska storleken\ ·.o ch
k?stn aden för k ompletta utrustnin gar inklusive kraftförsörjning, bränsle o s v för att d els samla information och vidarebefordra d en dels transportera destruktionsenergi från basen till m å le t. Härefter får man söka den bästa kombinati oIlen m ellan handling och information, som ger minsta kost.ll.aden för att få en dödande träff.
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En riktare, som skall följa ett 1~1 å l, kan inte ulfö r a rik tatb
tet p~rfekt. Det ~wmn~er att bli en del ore~.~lbundcnhete~.'
pendlmgar omkrmg .~~1::1l~t, som dock kan utJ amn as lllede] •
ett filter eller en ulJammngskrets.
st
Vid styr~la rob otar bl i1· prt<?Llc1~1ent m:aloga . F els·i~ nfalc t· från
en robot bll en 1contro 11sta Jon ar · ro 11gen 1W t ac 1 rekven
eller pulsmodulation ungefär på ~amma ~ätt som lll el eor~:
logiska data överförs från en radwsond hll dess bas.
vViener undersökt e .också möjlighcte:·na . att k onst ruera
apparater med kompnm erad e komnnuuk at ioesk m1ale r en.
ligt statistisk grund.
' Han beräknade filtersystem. fö r optim.al beki1m pni ng av
störningar och visade att del existerade id eella kar nkte~·is ti
k er, som ajorde det kvadratiska medelfelet mellan v[lgformer av input-signaler och output-signaler plus störn ingar så
litet som möjligt. Ju längre tidsfördröjning desto m ind re är
risken för fel.
Ett besläktat problem som också behandlades av 'Wiener
var för utbestämningen. Han visade, att en förutbe stämn ingsenhet kan konstrueras, som reproducerar de inkomm ande
vågformerna med minimalt kvadr~tis~~t me~el~el .~ f örväg ~v
deras ankomst. Härvid gäller, att JU langre 1 forva g man vill
bestämma sina värden desto större är ch ansen till fel. I båda
problemen erfordras en viss fördröjningsperio d. Dett a är priset för ökad information.
Om hastigheten och maximiaccelerati onen för ett fl.y~plan
är känt från tidigare observationer kan n1.an som tHh gar.e
nämnts beräkna dess framtida läge ur dess nuvar an de position genom en m atematisk analys. Hur slul!llwis den plottad e kursen än verkar så har den dock en viss. lagbun denhet.
D e numeriska serier, som representerar succesiva o bs~ r;·a
tioner av ett flygJ_)lans läge är då en serie, som är i s tallshsk
jämnvikt eller med andra ord är en sl~tion.är tidss e ~·ie. M~t:
antar härvid, att de m est extrema svangmngarna 1 en sa
dan serie inträffar endast relativt sällan, varför m an kan
tillämpa en viss utjämning på uttrycket f?r d e möj liga ~a :
riationerna för att få den bästa uppskatlmngen av den ho
liga framtida positionen av ett fly.~plan. Inom par~~l t~s}'~~~~
nämn~s, att sv~nsl,:a ove~enskapsman ocho matemabkel ::>~a];:
stora msatser J~~t pa b~sse.~·len:a s on:rade. So.~n ett 1~ 1,e d
tiskt exempel pa Icke stabonara hdssener kan namn ~s S\ ..
beras och
estb ergs klassiska experiment på kolloi da P~f.
tikl~r i suspension'; den s k Browns moleky~arrö:·else, ~ )
S. Chandrasekhar: Reviews of Mod ern Phys1cs b,1 (19

1 1

'V

3

ll Cr am er : Mathema tical Mcthod s of Stalistics, P rin ce1
ocltl9-16) och bland matematiska und ersökningar kan näm!011 H. A. 'V old: Om prediehon in Stationary tim e seri es (Am
I1rlh Stat 19. 558- 567, (19-18) och U. Grenander: Arkiv för
~ate;n a tik Band 1 nr 17 (1950).
servomekanism kan också betraklas som ett konnnu'j-ation
ssystem. D ess funklian är bl a att kommunicera ett
1
~em
åls
läge, t ex en axels ställning, till en anna n punkt
0
~1 där påverka ett annat föremål alt röra sig i enlighet
oced axelns rörelse. Rörelsen av det första föremålet kan
~~~ra , men är sällan k ä nd m ed absolut säk erhet; rörelsen
~v det andra föremålet måste också ligga in om vissa gräner. Osäk erhet erh å lles alltså i länken m ellan sändare och
:nottaga~:e. petta kai.l hero p å glapp, elekt:·isl~a eller mel~a
uiska stor nmgar, bnstande noggrannhet v1d mstrumenthllverkni ng och dylikt. Summan av denna osäkerhet i överförin gsk edjan motsvara r störningar i en kommunik ationslänk.

MEn
f·

Radar.

Informationsteori n har visat sig särskilt värdefull vid studiet av rad ar (jfr P. M. vVoodward: Prohability and information th e01·y with applications to radar, London 1953, Proeecdin gs of the I. R. E. May 1949 s. 476 och Conventian Record of the I. R. E. 1953 part 8). Som exempel kan nämnas,
att i den s k »Distant Early Vv arnin g Line» av automatiska
rad arstationer, som sträcker sig från Alaska till Grönland
har införts mer av informationsteori ns lärdomar än i något
a~n at hittills utny ttj a t kommunik ationssystem. D enna varn~ngsgräns har kon struerats av två orga nisationer, som speCiellt ägnat sig åt teorin, nämligen Massachusetts Institute
of Teclmology (M. I. T.) och Bell Tclephone Laboratories.
Radar är egentligen ett syslem för mätning snarare än för
kommunikation, men trots detta är d e t ändå möjligt att anv~nd a inform ationsteorin för radaranalys. Det är i princ~p ingen skillnad m ellan att övcrsätla en r a darsignal och
VIlken annan signal som helst. Teorin ger en viss ledning
hur en idealisk radarmottagare bör konstru eras och särskilt
d.~ vi d konstruktion av filter mot störningar och att välj a den
l'atta halan sen mellan informationshasti gbet och tydlighet.
Vad är då s törnin gar? Man k an som ett jämförande exemfe} tänka på ett grammonfilter. Musikens toner och skrape t
l'an skivans y ta blandas, och man vill ta bo~·t så myck et

513
512

störningar d v ~ skrap son.~ möjligt utan a~~ .förlorn all ..
mycket av musiken. Det galler alllså att val J a den lä 1 1lfoy
gasle kompromissen d v s bcstäm\lna filtrets gränsfre] ~ ~)h
scr så att musiken likväl blir njutb ar . Problemet är oh~\C'I:
cndasl aklncllt, om signal och störning falla inom :a 1~ \'ls
1la
frckvensband.
·
Vad är då störningen analytiskt sett? Stömingar ll l' 111
.
l l ;:an.. cl e f'yneras
.
t eo.nns
.
som del, som i.nt synpund
f orm~.t wns
l~an foru~bcstamn~as med fullst:;tn~~lg ..säkerh~.t. Det f inn s all~
tld ett matt av osakcrhct och darfor a r det ratt naturlio t att
"' ' '
problemet blir statistiskt.
För all bestämma närvaron eller saknaden av en signal
bland alla stö~·ningar ~ör ?bservatören ett val 0c~1 f attar c'lt
beslu.t, som v1? ett oandh.gt antal upprepade f.ilgna ler har
c.~1 viss sannolikh et att misslyckas. Den idealiska ob<>erv atoren har behandlats av J . G. Lawson och G. E. Uhlenbecl·
i »Threshold Signals», New York 1950 (jfr även 'Willis J ack~
son : »Th eory of Communication», sid . 243), som. uttryckt förhållandet mellan korrekta beslut och igångssignaler (slörn~ngsförh å llandct) i form av en »betting»-kurva m ed vars
hJälp man otvetydigt kan bestämma den minsta bestäm ba ra
signalen.
. Radarmätning kan också betraktas som ett strategiskt spel
(Jfr J. von Neumann och O. Mor genstern, »Thcory of Games
and Economic Behavior») och härvid kan minimax te or in
användas (jfr J ackson: Communication Theory, sid. 267).
En radarobservatör fattar ett beslut, som är avsett att m aximera förväntad nyttighet. Minimaxprincipen ger då en ledning för rationellt uppträdande. Den kan ge en strategi . som
kan hålla nere den förväntade maximala förlusten vid alla
t~nkbara sannolikhctsfördelningar. För att förstå infa nnahonsbegreppet är det därför lämpligt att placera det mot en
spelteoretisk bakgrund. Motståndaren i det strategiska spelet
är »naturen» och dess strategi är störningarna (jfr C. R
Acad, Sci. Paris 234 (1952) 1345, 1842 och Publications de
l'Institut dc Statistique de l'Universite de Paris 1 (1952)
f ase 4).
. En radarkonstruktörs problem är att finna en sign al 1ned
viss karakteristik bland störningar. Han skall ska pa e~t
system, som har största sannolikhet att upptäcka och loka]J·
,
sera d en kända signalen i en sådan bakgrund.
Om man antar, att man vid radarsökning endast h ar tvn3
dimensioner, bäring och avstånd, gäller d~t att b es li.i.n1ll~
den eventuella befintligheten av ett reflekterande f örc rnnl

11

rar 50 111 h elst ~.nom utru~tningens räckvidd. Om räckvidden
F och den onskade sakerbeten i avstånd ± r, finns det
:~t total,t antal H/~.r avstånd ':'id vil!(a. målet kan lokaliseser as. Pa samma saLt kan spanmgen I sida ulföras över 360o
Jl1 ed .en n?.gwannl~ct _av ± B grader d v s del finns 360/ 2B
möjli ga banngar I v1lka målet kan lokaliseras. Det totala
antalet. hel~ ta~, som måste överföras till observatören vid
360/ 2B).
varj e !.ullstanchgt svep är därför (R/ 2r
En_fm ess, os01.11 k a n vara användbar, faslän inte alltid nödvändig, bestar 1 att v eta den »elektriska storleken» a v målet
d v .. s styrkan av d~n refl ekterade signal cn. 1 ) I U. S. A.
anvand es en femgradtg skala, med noll a n in6iknad G siffror
för att :ange am1~lituden av sign alen på katodstrålerör e t. '
Det finns ocksa cll annat system för radarsökning, nämligen. att separat ,unde~söka varje ?mrådc, som begränsas av
ra dJCr och avstandsrmgar. Dctla mnefatta r överförand et av
(~/2r X ~60/?.B) tal, vart och ett med sex möjliga värden.
D ~ d e~. sist.t:amnd,a ~?· stemet medför, aU m er information
mas te. overfora~ s~1 hor det. förstnämnda systemet vara mer
effel~tlvt. J a, ~a l~ n ge det mtc finns två mål inom samma
omra?e, ty da bln· systemet förvirrat, vilket komm er att
me?fora, att bara del ena målet rapporteras. För att la ett
typi skt ~xempcl. och därmed få en uppfattning om kostnadern a for dc olika systemen så antages R vara 100 km,
r = ~ km ocl~. B .. 1 grad. Då måste i första fallet 200
180 = 380 tal overfor as, medan det andra systemet kräver
200 >< ~.80 =.?6.000 tal. Därför skulle det sistnämnda syslen:e~ k ra:va .~~ara.. hundra gånger så stor Landbredd eller övcrf~t:n~gshd Jamfort ~ned det förstnämnda systen:ct vid samma
io.t~allandc, fe~:~-1~1~-ett, n;cll~~l ~ig~1al och störning. Delta
r I~ osh~ :aden f01 fnhct fran forv1rrmg. Det första svslemet
·
'
skull
fördär
vir .-' e d.~r f"~-r vara l"m~ p 1·I~t so.m förvarningssystem,
,ung ar foga sannolik. Ar daremot osäkerhet troliu är det
'' emet
·
s..lca l a tt unel.erso.. lca, om Inte
det mer komplicerade ·svsl
36.000
skall
runt
harisonlen
svep
varje
ar e.~·forc~~rllgt. Vid
~~ ove1:foras. Denna information kan. vidarebefordras med
b h astighet av 600 tal per sekund, v1lkct skulle kräva en
andb re~d av 300 p/s vid ett förhåll a nde av fem-lill-ett
~ell an signal och s törning. Beroende på radaraniäganingcns
,o
' man pa' 1..amp 1·Igt sätt avväga förhållandet
andan1a<' l f ar
mclla
.
faktorer
n b andbreeld och andra
Dr in~·or~nationssynpunkt är även radaranläggningens min11
faktor. Med hjälp av kvicksilverpelare 'kan man
~dig
~.

+

+

Il ' ) Enligt uppgift är det lämpligt a tt även använda hörlurar för att
led hjälp av hör s elsinnet få en uppfattning om ett rada rmåL
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omvan~lla elcl_~tr~ska impulser till mekaniska och h iirio

l ex

l1ll!1l1as

rorliga ekon, medan stationära ekon eJin ~ 0 110 111
linc t·ns.

elektnsk

Matematik mas k i ner.

. Cha_rJc~. Ba~bage, profe ~sor. i matematik i Cn ntbridrr
kons l t ue1 ad e 1 edan 1830 tva ol1ka typer av aulom ati-1·· :oe,
'''cl lll~
.
l.
',ema t'l
n.
lil· cl,cil'
har stora
den. ena
nner,· av v1lka
1 onas
I Inc l
.. ' .
.
. .
.
e.n modetn maskm. Bnbbage 1nspn·erades bil sm konst· :
lwn av ett portr ätt, som var vävt i silke med hj älp av ~~Ik
qunrds epokgörande vävstol, som då varit i bruk i ett 11 ~e
1
århundrade. (Även h ~llkortsmaskinens skar1 a r e HoJ1c ~ ''
' li l
,
f o
1
f' l .
J acqu~r.d). över undra år sen a re lon~
JC '- 1~npu ser r

m:

ii "cr , att E hävdar, att F förnekar, att G är en affärsman.

D s< A. är en ingenjör, hur många ingenjörer finns där då?
OIEn 111 at~matikmaskin. arb.e tar i princip I?å san~ma sätt osom.

11

J:

~len. f~rs_ta ~n:kamska »chgJ.tal» - ma~kmcn ~arw nrd ~la rk "r

1 bt uk, l~onsh Lierad av professor A1ken enligt dc p nnc ipcr
'
som anv1sats av Babbage.
Den grundläggande matematiska teorin för siffen nask in er
utvecklades 1936 av A. M. Turing i hans klassisk a ut r,· d ning
»On. Compulabe N u mbers with an Applica t ion to the Entscheidungsproblen1».
e . st01~a matematikerna och filosoferna Desear les och
Le1bmz ville konstruera »tänkande maskiner», som sk ull e
kunna behandla logiska problem och den engelske förfa ltaren Samuel Butler skrev 1871, som h an trodde en bilande
satir »The Book of the Machines» över Darwlns »Om arternas uppkomst», men hans ironisk a profetior har mer och
mer förverkligats. Btrtl er besk rev bl a en nwskin som använde människan som medium för att kon struer~ nya maskiner, när de gamla var utslitna. Människan s ins ats sk ulle
t~ngefär vara som biets vid befruktnin g av blom m or. ~y
hgen ~1ar spelteorin s fader, von N eumann, föres l agit t va matematiska modeller av självskapande maskin 2r.
Den moderna matematiska symbolismen iHuslrerar ett
språk, som har en hög grad av informa tionskomp rcssion.
Bertrand Russelis och vVhi teheads verk om dc mat ema Liska
principerna (1910) som en generalisering av ordin icir logik
skrevs nästan uteslutande utan ord. Under det sista :u·hundradct har många också lekt med tanken på matem atik so!ll
en syntax av alla möjliga språk och som logikens sp rnk .
Man har även konstruerat maskiner, smn kan lösa log iska
problem. lVIc Callum och Smith har beskrivit en mn ~k in, som
kan ~ehand~a logiska f~rhållanden med upp till sju kla sse~·
sannmgsvanabler. Maskmen kan t ex lösa följ ande p roblcJll·
Det är känt, att affärsmän alltid talar sanning och in ge n.i.örer ~lllid .l:juger. ~x och E är aff~rsmän. C h~ vela r. a lt ~
ar en mgenJor. A forklarar, att B mtygar, ntt C p:l.slnr, at

J?

c

kommumkatwnskanal:

mformahon

erhalles

r:ånen »k älla» ~wdad på läm.pligt säll, vidarebefordrad och

;earb ~tad p~ olika ~ätt och sedan. överförd till ut~torhet?1.1.
Or inf or matJOnslcorms synpunkt fmns det dock v1ssa skllJaktigb et ~_r . ~ör det [ör~ta ..är en mate1~1atikmask~n a vanli15,en
tan »stor mngar» pa sa satt, att d en mte kan hUatas gora
1
~tt enda misstag. Självkontrollerande anordningar är därför
införda p å moderna »elektronbjärnor» genom ett visst överflöd, som enligt Shannons teori kräver extra kanalkapac:tet
eller lägre operationshastigheL
För det andra består maskinen av många individuella
kommunikationskana l er och föt· det tredje så är fr ågan om
statistiskt språk och kod ersatt med problem beträffande
»programmin g»; d v s sönderdelningen av de matematiska
operationerna i sina mest elementära steg och införand et av
dessa st eg i maskinen tillsamum med a priori-data för den
aktuella b eräkningen.
Ett h el elek troniskt räk nemaskinsystem består av fyra huVlJddelar:
1. en aritmetisk eller räknande enhet, som liksom en vanlig räkn emaskin gör de enkla räkningarna.
2. en k ontroll- eller programgivande enhet, som liksom en
övervaka nd e ande eller manuell rälenekraft bestämmer typen, ordningsföljden och sättet för beräkningarna.
3. en l agrande enhet, som liksom hjärnans minne eller
på rälen ek raftens papper eller i dess register lagrar och behåller mellanliggande resultat, anvisningar, tabellvärden eller andra upplysningar t ills behov av dessa föreligger.
a4. ett in- och utstorhetsaggregat, som liksom tangenterna
Pa. en b ordsmaskin dirigerar in ursprungliga uppgifter i maskmen och därefter visar slutresultaten.
Den först konstruerade elektroniska maskinen kallades
ENIA C och byggdes 1946 vid Pennsylvania University för
amerik anska armens räkning för en kostnad av 1 million
dollar. Den hade en binär kod , som utnyttjade siffror~~a O och 1. Den väsentliga funktionen hos räleneenheten
a~ m ycket enkel. Ett elektronrör antingen mottar eller avVIsar en impuls eller en ström. Om man använder denna
grundläggande »från eller till »-egcnskap hos rören räknar
e~t r ör 1 på »till » och O på »från» och ombesörjer så en bel'aknin g, grundad på »två-värde» eller binär aritmetik. De
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gr~mdlä_ggande .?Pe~·ationerna

för _r~kneenhcten är ~le cnkh
antmetlska beralnungarna - adclltwn och subtraktion sa 1 l
därav härledda multiplikationer och divisioner. Detta s; 1~1 ;
förmågan att jämföra två siffror och sedan bearb eta det~
na jämförelse har givit maskinen dess namn >.> elektron,
hjärna».
UNIVAC bygger också på en binär kod. Dess »mönster»
beslår av sex rader och dc olika kombinationern a ay no] t
och ett räcker härigenom till hela alfabetet, samtliga si f f r o;
och alla skiljetecken. Dessutom finns en sjunde ra d för kontrolländmnål. Detta automatiska elektroniska siffersystem
behandlar tal med 11 siffror med följande snnhhhcl.
Addition . . . . . . . . . . . . . .
Subtraktion . . . . . . . . . . . .
Multiplikation . . . . . . . .
Division . . . . . . . . . . . . . .

1.905 per sekun d
1.905 :>
»
465 »
»
257 »
»

Det har nu visat sig, att maskiner kan lösa mång a prohlem
som man tidigare ansåg skulle erfordra en viss »tanke~
skärpa».
Enligt Conventian of the I. R. E. part 4 »Elcctronic Computers and Information Thcory», 1954 sid. 62! har man nu
konstruerat en ultrasnabb elektrisl.;: »hjärna» för att hcriikna
skjutelementen för flygplanskanoner, som kallas J aincomp
C. Denna maskin, som har nio variabla ingångsvärden, har
3.072 informationsenheter men en planerad Jaincomp D
skall få inte mindre än 36.864 enheter.
Hjärnan.

Människans hjärna, som omformat världen, är ett av . de
stora undren. Det tog åtminstone en rnillion års utv ecldmg
att skapa denna 1lj2 kg tunga massa, men det är fö rst 1mder
det sista århundradet, som man börjar få en dimm ig för.eställning om dess natur. De sista 25 åren har varit särskilt
givande ifråga om hjärnans byggnad tack vare de eno rm~
ökade volymerna på den nervfysiolcgiska forskningen.. 1
förening md de snabba framstegen inom den elektri ska mattekniken och radioaktiva spårelement. Det finns nu stora
utsikter, att den pågående forskningen skall kunn a sprida
ljus över länkarna mellan den mänskliga hjärnan och t_ank~~
förmågan. Sedan 1930 har hjärnforskningen erhålht e
märkligt redskap i elektroencephalografen (EEG), som re·
giostr_erar elektrisk al~tivitet på .l~uvudets yta. Pot entialefl~=
vagliknande fluktuationer pa hJarnans yta den s k al

. tmen observerades fö r st av Berger 1928. Rytmen hal' vilYt sig· h a en mycket komplicer ad natur, som yarie,rar med
sa
· l'mm - sovande eller vaken - - av. divid ens men ·t a l a sta(
~:~pplad eller k?ncentrerad etc osärskilt i förbålla1~de till synsinn~.t. Ett stud1ym av dessa _vag~ormer har lett hll, catt_ man
upptaeld ~tt monster, som hll sm st~·uktur gr~vt panunner
o!U ett. ch1f~cr, med CI~ ~tom.orclentllgt komplicerad. natur.
Hjärnlnruqpn h~r ocl~s.a 1 stora drag get~ en uppfp.ttnmg om
hur den ma~1sld1ga _h.Jarnan reagerar, nar den paverkas av
svaga elektnska strommar. Man h ar studerat ett stort antal
individer hos vn ka hjärnans lob er har inaktiviserats, och
man har utfört otaliga experiment på djur sökande detalj er
till den centrala frågan hur nervsystemet fungerar.
Om man jämför en m atema tikmaskin och den mänskliga
hjärn an har dc vissa gemcnsamnw egenskaper:
1. de mottar ingångsvärden (information),
2. d e kan utsända information,
3. d e kan förvara information.
Hjä rnan består liksom en matematik.maskin av ett stort
antal nära nog identiska enheter. Vissa nsvkologer anser, att
det mänskliga nervsystemet arbetar på~ e1; ja/I;ej-bas d v s
genom pulserande signaler, vars intensitet inte är graderad.
Detta nätverk har också strömbrytare, som är antingen tilleller från slagna och arbetar i princip på samma sätt som
en binär elektronisk maskin. Minnet och andra funktioner
i hjärn an arbetar troligen genom mera invecklade kombina ..
tioner av ja/nej-val.
. Analogierna mellan den mänskliga hjärnan och en eicktromsk räknemaskin är otaliga. vViener går till och med så långt,
att han j ämför lekmannens »nervösa sammanbrott» med en
maskins bristande funktion, när den överlastas med alltför
Illiånga ingångsintruktioner så att förråd et eller »minneskrets arna» inte kan förvara instruktioner i tillräcklig utsträckning för att klara situationen.
Den mänskliga hjärnan innehåller troligen omkring 10 10
nervceller, som kan liknas vid en maskins reläer, elektron·
rör eller transistorer. Om en räknemaskin skulle ha lika
~ån ga element som den mänskliga hjärnan så skulle det
ordras en byggnad som Empire State Building för att inr~lna den, Niagarafallen för att driva den och Niagarafloden
for att kvla den. Om man istället använder transistorer skulle
0
lllfånget minska högst betydligt, och kraftförbrukningen bli
av storleksordning hundratals k\V (hjärnan förbrukar 25
L
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watt) . Däremot skulle en binär elektronmaskin nrb cta 1
tydligt snabbare än den mänskliga. Det har också visat ~c
att h_j~rnan h~r . en ,myc_l~et stor ~~k~.r~lCtsmargina!: .. lrä lf~~~·1
a v h.Jarnans mgan 1-..an salunda fo1St01as utan all fororsa ]·
· ' '<l
omedelbar död.
Man antar, att hjärnan moltar information frå n alt! Ylt·
organ i två former som kallas »temporal»- (tids) inforn 1,1 ti te
och »spacial»- (rvmd) information. »Temporal»-infonnat i~n
är antalet impulser per sekund i en särskild fiber, och den
beror på intensiteten av stimulus. »Spacial»-inform atio n ä'~1
den aktuella fiber ur ett stort antal möjliga fiber, som lc (l~ .
impulserna. Denna information erhålles från en nna lys a~
den stimulus, som utförs på känselorganen. I fr åga cm örat
t ex är det en särskild fiber, som svarar mot en särsk ild
fl'ekvens och ifråga om näsan ö.r d et en särskild fib er, son1
svarar mot en särskild klass av stimulerande ämn en. De t
är tekn iskt möjligt aU preparera elektroder av en iihc rs
storlekordning (1 / 100 mm i diam.eter) och stimulera nerven
vid en operation m .e d pa tienten vid medvetande. Det är hä rigenom möjligt att få en uppfattning om kodningen i ne rvsyst emet genom att introdu cer a impulser i en fiber efter en
känd kod och be patientern a rapportera sina sinnesin tryck.
I männisl;:okroppen finns också flera k ontrollorgan , som
påminn er om ser vomekanisn1er med å terkoppling, vilka reglerar kroppstemperatur, hjärtverksamhet, blodtryck, k emiska
koncentrationer i blodet etc.
E. Schrödinger har i »vVhat is l ife» spekulerat över de n
fundamentala skillnaden mellan en levan de och en död organism och framhållit, att den förra ständigt reduc erar sin
entropi (ökar sin ordning) på bekostnad av sin omgiy ni ng;
här ä r förlusten i entropi definierad som den informat ion
som det levande föremålet ständigt mottar.
Schackrobotar m m.
Problemet att konstruera maskiner, som kan spela sällskapsspel är fascinerande. Ett spels regler ger en skarp t begränsad omgivning i vilken maskinen får arbeta m ed ett
klart definierat mål.
Sådana maskiner kan klassificeras i följande fyra typer:
.
1. Lexikon-typ-maskiner.
Här är maskinens rätta drag bestämt i förväg för ,·a r.Je
möjl_ig situati?n, som kan uppstå _und er spcle~.. och UJ?ytc.~ld
nat 1 ett »lcx1kon» eller en funktionstahelL 1\ar en sarskli

jtuati on inträder slår 1~1askincn ~1pp. dragel i lexikon e~. ~å
~ ntnd av ..~e. sto.~·a fordrmgarna pa nunnet a r denna pnnCip
~udast moJhg for mycket enkla spel.

z. Maskiner med fullständiga forml er för spelet.
För vissa spel är den matematiska teorin känd, varför
det är n~öjligt att ~~räkna ett lämpligt vinnande drag i var·e ställn mg m ed hJalp av en enl.;,el formel. En mekanisering
~v denna form el ger en perfekt spelare för sådana spel.
3. Maskiner, som använder vissa allmänna principer med
approximativ giltighet.
I de flesta spel, som är verkligt intressanta, finns ingen enkel k änd exakt lösning, men det finns vissa allmänna princip er för spelet, som gäller i dc flesta lägen. Detta gäller sådan a spel som schack, bridge och poker. Man kan konstruera m askiner, som använder så dana allmänna princip e r i det
aktu ella läget. D å principerna inte är ofelbara, så är inlc
maskinen det heller, vilket ju även är fallet med mänsi~
liga spelare.
4. Maskiner, som kan lära.
Här f år maskinen endast spelets regler och eventnellt en
elementär spelstrategi jämte någon metod för att förbättra
denna strategi genom erfarenhet. Bland de många metoder,
som h ar föreslagits för inlärningen kan nämnas:
a) tr ial- and-error med bibehållande av framgångsrika och
eliminering av icke framgångsrika möjligheter
b) im it a tion av mer framgå ngsrika motslåndare
c) »un dervisning» genom godkännande eller underkännande eller genom att informera maskinen om naturen av d ess
lllisstag; 'och slutligen
.. d) sj älvanalys från maskinens sida av egna misstag i ett
forsök att finna allmänna principer.
Många exempel på de två första typerna h ar kon s truerats
och n ågra av den tredje. Den fjärde typ en, den läraktiga
spelmaskinen, är helt naturligt mycket svår att konstruera
111en dock ej omöjlig.
_D et finns två vikliga begränsningar, när det gäller mekalllser at tänkande. Först och främst så handl a r en maskin
~å instruktioner givna av dess konstruktör. Som en illustrabon framhåller Shannon, att vid varje steg i ett parti schack
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s~~elat mot hm:s mash:i~1 så. är nästa drag, som kmn 111 c1.
goras av masl~~nc1:, bcrakmngs hart a': dess konstruktö r el 1att

av den som forstar dess »programm mg». Likaså k an . ~1'

e1?"~ld~t steg J en beräknii?g, so_m utförs .. av en m :c:_tcmati~~l'Je
1

skm aven goras av en manskhg operator - det ar bara 1a' ( et,
att maskinen gör det snabbare.
.·
ay
lära
kunna
Om en schackmas kin däremot skulle
111 1
'
s
skulle
då
r,
operatione
sina
förbättra
och
egna misstag
skin en segra, men dit är det ännu en lång väg att vandr~la.. lVIa~1 får dock ej gl~m!na , ~lt framslåend e schad:mi\sl~re
ar man n_1ed st<_n· ~pe ~wlmtclh_gens, och a~t dc d essutom har
en stor fordel 1 forhall a nde till en maskm genom sitt s
· pcciella schack~inne.
.Som_ en följd_ av d~ modcn:w -~11atematikmaskin cmas goda
p1estanda har fantasm satts 1 rorclse, och man har fatt läs
om, att det vore möjligt att konstruera maskiner, som sl;_ u]~
le kun~1a skriva sonetter. En maskin kan aldrig skapa informatiOn, den kan endast arbeta med det mate rial, som
den matas .. med. Däreomot kan. man konstruera appara ter,
som kan lara av begangna nnsstag. Shannon har si1ltmda
k?ns~ruerat en _magnetisk råtta, som kan lära sig h i lta rätt
v~g l CJ?- labynnt. Genom »trial-ancl- error» kan den fi nna
vagen hll »matboxen ». När den placeras i labyrinten en
a~dra g~ng, förflyttar den ~ig utan misstag ellet· falska drag
chreld ttll matboxen från vilken plats som helst i lahvrin len,
som den förut. »nosat på». Om den däremot pla:::enl:.., i nya
d~lar av. l?byrmten konuner den att prova sig fram till den
nar en heligare utforskad del och därifrån går den d irekt ti ll
målet. Genom att således placeras i olika delar a v labyrinten så bygger den slutligen upp ett fullständio t informa·
ti_onsmöns ter och kan då gå direkt till matboxer~ Om labynnten seelan förändras försöker råttan först den gamla yägen, men söker sig så småningom fram till målet. Den ha r
alltså också förmåga alt glömma gamla vägar.
Råttan drivs av en elektromag net som rör sio0 und er Jrrbyrinten. Elektroma gnetens rörelse kon trolleras av en reläkrets, som innehåller omkring 110 reläer vilka bildar ett
minne och en räknekrets ung~fär efter sm;1ma prin cip soJ11
en elektronisk matematik maskin.
Labyrintrå ttan kan sägas utföra följande
1. Lösa problem genom »trial-and- error».
2. Upprepa lösningar utan fel.
3. Adelera och utbyta ny informatio n till en partiell }ösning.
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Glömma en lösning, när den inte längre är tillämplig.
1: proceeclings of the I. R. E. oktober 1953, s. 123-1.)
.f
.
l
D· \ V. Hagelberg er har konstruera t en maskm, som kan
ela k rona och klave mot en mänsklig motstånda re. Maskin en är så -~eskaffad att den kan ~u~al~'_sera vissa. mönster
spelarens ~~tt att ~pcla ~~h ~edan forsoka utn~'ltJa denna
rfarenhet for att vmna. Sa t1ll exempel har v1ssa spelare
en ten dens, om de har vunnit en gång och sedan guort
: amma val än en gång och vunnit, att därefter ändra sitt
val. Maskinen håller då räkning på sådana tenelenser och
spelar härefter för att v~nna. När sådana mön~tcr inte kan
upptäckas, spelar maskmen efter ett slumpvist program .
Det h ar visat sig, att maskinen vinner omkring 55-60 %
av om gångarna, medan den genom slump eller mot en motstånd are, som enbart spelar slumpvist endast skulle vinna
50 % av spelen. Det har visat sig mycket svårt för en mänsklig varelse att göra ett fullkomlig t slumpvist val och ännu
svårme att försöka lura maskinen på ett falskt spår och
därefter ändra mönster.
Sedan Shannon också konstruera t en krona- och klavemaskin efter andra principer, uppstod en teoretisk matematisk diskussion om vilken av maskinern a som var bäst. Efter
fruktlö sa försök att lösa detta komplicera de statistiska problem beslöts, att det istället skulle avgöras med ett experiment. En tredje maskin konstruera des för att vara domar e
och utbyta informatio n mellan maskinern a beträffand e deras val. De tre maskinern a fick sedan arbeta under ett par
timmar (sed an intresserad e parter ingått några smärre vad).
Det visade sig, att den ena maskinen (Shannon nämner inte
om det var hans egen) slog den andra med omkring 55 mot 45.
1

o

f

Analys av signaltjäns tens organisatio n.

Utöver ovan nämnda kommunik ationsprob lem är informationsteo rin aktuell även för organisatio nsproblem . Man
~~~n bara t änka på orderflöde t inom en organisatio n för att
forstå detta. I detta avseende är kommunik a lionsteorin int~mt förknippad med operations analysen. Hittills har det vant svårt att lösa organisatio nsproblem en, då man hittills
ofta saknat kvantitativ t underlag, men detta ö.r nu möjligt.
I St?rbritann i en har armen sålunda utnyltj at informatio nsteor~n för att organisera personal och utrustning inom signaltJänsten på bästa sätt (se Operationa l Research Quarterly,
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d evember 1953, s. 65- 71). Man valde som exemp el en

sard~vision i Y~ist-l)skl~_nd ~ Exemplet har även en d c] n\.~ '~

- lJ_
ga lardomar for vara forhallanden.
En division i krig består av omkring 17.000 man . De n 1
från divisionshögkvarteret av en gencralm c. jor och h C(1s
ans
divisionsstab.
Det finns två brigad er m ed var sitt brigadhögkva rt er. F01..
att . förenkla problemet koncentreras det till för h[dla ndc
mellan division och brigad. Man i'ann, att i alla sladic r t~
utförande av en framgångsrik operalian innefattas vi d ar~~
befordrandet av en faktor, som kallas »militär informa liom
s?m.km~ de~inicras på.. följ ande sätt:. »All kunska p., fio m ; 1:
tlllganghg for genomforandet av knget och som n f1r hjärnorna, som är i ledningen, på varje nivå och gen om varje
medel». Det är en process, som äger rum både u ppa l och
ned å t efte r kommandokedj an.
Dc metoder, som finns för a tt vidarebefordra »m ili tii r information» vid den aktuella nivån är följand e:
(a) Personlig kontakt: Innefattar besök av gen eral, förbindelseofficerare, ordergrupper och konfer ens er.
(b) Radiotelefoni.
(c) Trådtelefoni.
(d- Ordonnans: Innefattar skrivna meddelanden , k artor
och dokument.
(c) Trådlös morsekod.
Man antog, att det var tre viktiga faktorer i all sl ags in~
formation nämligen dess kvantitet, angelägenh etsgrad och
sekretess. Dess värde för striden var också av betyd cl ~c. men
man koncentrerade sig i denna undersökning på d c lr c ntimnda faktorerna och då särskilt på kvantiteten. För all k unna
jämföra den kvantitet av militär infonnalion, som ÖYc rfördes genom de olika signalmedlen, måste man h o. en ge m~ n
sam enhet som var gemensam för alla. Valet blev : »ny ttJga
ord».
För att i grova drag fa s tställ a hur en division led s RY~å~
man registrera all informa lion (med alla medel) från dn'lvisions- til brigadnivån under en fullskalemanöv er , som vw
rade nära en vecka. En full ständig analys av alla enskilda
radio- och telefonmeddelanden samt alla samtal mellan
stabsofficerare skulle ha tagit alltför lång tid. Man tog där·
för i stället stickprov p å hur b elagda alla radio- och tråd-

.. ·bind e]ser var samt gjorde samtidigt timslånga bandupp-

fot 11ing·ar. (Arbelet krävde 2-1 man och 8 fordon under 2-1

.· 1.)
tng
ars ti(
.
1Jl11111

Besaltalen blev:
l{onununik alioncr beror till mycket slor del på samn) ordningen mellan stab och signalljänst och på utbildnin gens och utrustningens standard.
Det är kombinalianen stabstjänst, signaltjänst och ut:rustning, som ger resultaten.
Man måste analysera alla tre för att få förhätlringar.
b) Den uppskallade proportionen av nytliga ord, som överförd es med olika metoder nlCllan divisionshögkvarteret
och de främre enheterna på hela fyradagarsövningen
· fr amgår av tabell 1.
Procent

Antal nyttiga ord

467.000
56
Personlig konlakt . . . . . . . . . . . . . .
186.000
22
................
Radi otelefoni
87.000
11
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89.0\00
11
Ordonnans . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .
Morsekod .. ........ ....... . . . Försumbar
100
c) P ersonlig kontakt var en utomordentligt viktig metod
för att vidarebefordra »militär information». Jämfört
m ed andra metoder har det en mycket hög klass, när
förh ållandena medger dess användning.
d) Trådlösa förbindelser var inte fullt utnyttja de i förhållande till sin kapacitet utom under mycket korta period er - av alla ord som talades trå dlöst, kunde omkring
en tre d j e del klassifieras som »militär in f orma tio n».
e) Användningen av morsekoden (på vilken varje signalist utbildas under lång tid) utgjorde ett försumbart bidrag till divisionens ledning under manövern.
.. Analysen resulterade i ett antal r ekommendationer för att
forbättra divisionens ledning utan ökning av personal. Fördelen med en dylik analys såsom vid all operationsanalys är,
att man verkligen kan skärskåda problemen utan förutfatta~e menin gar och kan få ett kvantita tivt resultat i stället för
ara åsikter.

----------------------

slutord.

Bur man skall överföra infornwtion på ett effektivt och
ekonomiskt sätt är ett viktigt problem.
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Man har framh å llit, att informationsteori n int e givit ,
got, som man inte r~.dan visste. v~ss Inenin.~, är delta s~~a
D en har d ock medfart, att berakmng har fatt er s~ilta e 11ll.
pirism. Informations teorin har hittills kanske inte givit 11 .~ ra, k onstruktionsfonn lcr, m~n d~n h ar medfört en större f~~:
staelse av m å nga k om.mumkatwnspr oblem och ger en le 1
ning,, l~ur 1:1a n . skall ö'.'.~rv!.nna olik~ svårigheter: :\lan h~~
ocksa funmt vagar at,t fo ~·ba ttra ~-.valltetcn ocl: m~nska stö rningar. Under de 100 ar da clcktnska konunumkahoi1Ssys tc 11
har använts, har man ofta byggt ett system, emed an en sä r~
skild komponent fanns tillgä nglig. Tack vare informat io nsteorin kan man nu se problemen m era i s ~ ort , från hj ärna
till hjärna, v arigenom ett system kommer fram, d är det totala f elet kan reduceras särskilt genom att slu tl iga da ta
presenteras för d e mänskliga sinnena på ett lämp ligt sä tt.
Man har teoretiskt och experimentellt visat, att man vid
överföring av tal och musik kan använda mycket smalare
bandbredd än förr med bib ehå llna krav p å god återgiv ning
genom att kondons e ra informationen. Man har b eräknat, att
vid överföring av ett meddelande i telefon skulle d el vara
till räckligt med en bandbredd på 2,3 p/s i ställ et för som
nu c :a 3.000 p / s . Man har även lyckats för enkl a b efintliga
system genom att man u pptäckt, att dc givit JEer info rmation
än som var nödvändigt. Teorin har även givit värdefulla
kvantitativa mått för vad som förut var en s trid m el lan olika åsikter. Genom kommunikationst eorin har man flttt möjligheter att jämföra olika system och at.t mäta f ra mste.gen
genom att man fått en bättre vet enskaplig grund. Man Kan
hänföra problemen Inatematiskt till känd a parmnctrar. h form a tionsteorin h ar också verkat som en katalysa tor, :;om
stimulerat och påskyndat utvecklingen. Sä1·skilt un der dc
senaste å ren har en mycket intensiv forskningsver ksamhet
b edrivits in om informationsteori n, som m edfö rt, att en myck et stor k vantitet negativ en trop i har frigivits.
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Något om underrättelsetjänst. 1)
» lntell.ige~ce is K now Jectge,
Orgän1zat1on an d Activ ity».
Sherm ant Ken .

Av Kommendör H . U GG LA.

Underrättelse tjänsten är urgammal - på det militära planet har den i alla tider utnyttjats av regeringar fö r att ge underlag för anfalls- eller försvarsförbe redelser. I sisl~1 ä mn t avseende har den varit särskilt betydelsefull, om kngsmakten
varit svag, ty då har kanske alarmer~n.cle und.er~·ättels cr ~ne d
fört att stridskraftern a kunnat mobiliseras 1 bd. De t l1ggel'
därför en viss sanning i påståendet, att ett l ands fö r sia fö rsvarslinje icke är dess sjö- eller flygstridskraf ter utan snarare dess undenättelse tjänst.
sjökrigshisto rien ger många ex~mpel p å .. katasb:'?fer, som
inträffat till följd av en bristfällig underrattelse tJa nst eller
på grund av att en regering icke handlat i enlighet mc_tl de
rapporter, som d en fått mottaga - Pearl Harbor och li tllers
kuppföretag mot Norge kunna särskilt nämnas i dett_? sammanhang. Trots dylika varnand e exempel och ~mderr al lel ~e
tjänstens fortsatta utveckling får ma~1 dock eJ tr~, .. all liknande fall icke kunna inträffa i framtiden. En totalit a r makt
har fortfarande särskilda möjligheter att dölja event uell a
krigiska förberedelser . Uppläggning~n av v_i ssa v~-~t m akts
övningar efter kriget exewpelv1s »Mannen> fo r ul s ~tte
även, att motståndaren i krigsöppning en skulle uppn a v1ssa
inledande framgångar.
..
Underrättelse tjänsten skall icke endast sträva efter nl t forebygga överrasknina ar på det strategiska och tekni sk a planet utan även som ~n vidare utveckling av de erhåll na resultaten ge anvisningar för egen taktik, utrustning O('h utbildning.
. . ..
..
... ten
I forna tider sysslade den 1~1~l~~ara ..un? errattelset]un s ]et
i huvudsak endast m.e d rent nu litara forhallanden , nH n c
nutida krigets »totala» karaktär har medfört, att verk samhetsfältet 'vidgats i motsvarande grad och att alltså ä ve;~
denna tjänst :ilumera blivit »total». Detta har i sin tu r 11 1_cc i
fört, att underrättelse tjänsten har behov av medarh rl[ll e

stort antal fack och att det krävs en stor organisation
e.~t. att samordna verksamheten .
fo[wt ligger i sakens natur, att den som förstår underrättel~
. fänsten s ~etydelse, försök~r dölja egna förhållanden f?r
f~..J1111 nande Iakttagare. Frednk den store uttryckte detta sa:
1
~l11 det för nationer, som äro medvetna om. sin egen tryggf1 t och sin egen framtid, framstår som en nödvändigh et att
~forska andras möjligheter, utmynnar detta helt naturligt
1
: en annan trängande nödvändighet - att med alla n1edel
~äkerställa .?en egna krigsn_1aklen~ .. hemligheter» - allt~å att
förhindra flenel ens underrattelse tJanst. Hos en del nationer
är dock förståels en härför mindre god och då har främmande makters underrättelse tjänst en ganska lätt uppgift. I-Ios
andra å ter är täckelset mera ogenomträ ngligt. Med hjälp
av olika k ä llor kan man dock få tag i små fragment av vad
111 an vill veta, som med tålmodig sammanfogni ng och bearbetning, »man lägger pussel», kan föra fram till en mer eller
mindre säke r grund för en värdering av motståndaren s möjligheter i olika avseenden.
De flest a stora krigsledare och bland dem Fredrik den
store, Nap oleon och Stalin ha förstått värdet av en god underrättelsetjän st. Den förstnämnde uttryckte för sin del saken så: »Ä V'en med en underlägsen här är man alltid överlägsen fiend en, om man på förhand känner hans avsikter.»
I motsättning härtill framstod Hitlers bristande uppskattning av und errättelsetjän sten skarpt. Tyska generalstaben
hade ont om p ersonal för sin underrättelse tjänst och denna
möttes d essutom av oförståede eller av dilettantiska krav
från statsledningen . Underrättelse tjänstens personal, som sade den osminkade sanningen till I-Iitler, blev först obekväm
och sedan korn Hitler att hata den. Dess sakligt framlagda
Underl ag, på vilka generalstabsc hefen slödcle sig, då han
Yarnad e Hitler, misstroddes och ansågos så småningom till
och Ined såsom falska. Det gick så långt att Hitler ifrågas.atte krigsrättsligt förfarande mot obekväma underrättelse bhefer, 'Yilk a ~an _ansågo v~r »yrkesmä.~siga pe:o.sim!ster och
esserw1sser 1 officcrskavap> .1 ) Det kravdes moraliskt mod
att ~n dock fortsätta med att oh j ektivt söka klarlägg a läget.
r-· GlVetvis måste man alltid vara medvelen om att und e rk~ttels etjän sten kan begå misstag och en chef måsle göra
art. för sig vad det kan innebära, om en und errättelse vi8
~-a felaktig eller ofullständig. Underrättelse tjänste n
' ) iVeh r-wisse ns chaftliche Rund sellan nr 8/52.

l)

Huvudsakligen enligt utländska, i texten angivna käller.
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m åste därför kritiskt och omsorgsfullt grm:ska inkom na 1
d errätlelser . Man får ick e sträva ?fter a~t 1 en UtHlcnä tt c;~
nödvändigt finna det so1~1. ~nan 1.. verkl~~hcten h elst skn]l~
vilja se eller n ågot som hllfr~d_sstallcr s]al_:medv ctandc t ge.
nom att b ekräfta, vad m a n hchgarc framf01:~.
Man m å ste alltid va ra på sin vakt mot ov ~n1r~vnn upp,
o-ifler fr å n egna styrkor beträffand_e exe_m pelv1s ~a~ 1kl a far.
tyg och nedskjutna flygplan. Va_~']C ~cng h~r wvl~ helägg
för detta. Sådana rapporter ~ehova 1_ck ~ .. nodvaiHh_g L vat·a
direkt oärliga utan kan bero pa e tt slags .~ Jalvhypi_I Os. e n fartygschef eller flygar e vill så gärna ~e h end en SJunka eller
störta, att han, i synn erh et om h a1_1 a1: u~1g ~-ch hc_L och otn
n erverna äro p å h elspänn, tycl~cr ~~g ~a sma onskn ~.'1 ga r_ förverkligade. l) Det är d~rför nodvanchgt att alla sa nl~n~ng_s
och n edskjutningsuppgifter noggrant granskas, och. llarv td
kan erinras om de mycket strä nga krav, som dei:_am enkanska
underrättelsetjänsten följde härvidlag, d å de~1. fick rapporter
under kriget om sänkta ub å tar. ~an godtog Icke c!1bart ~·a p
porten om en oljefläck efte r SJUn~_zbC?.mbar~fall sas mn f ullt
bevis för att en bå t sänkts utan harfor kr~vd es komp l; tt~
rande observationer, vilket också visade _s1g h efogal, \1~. JU
tyskarna å sin sida gjorde allt för att v1ls~le~~ a de n ~ram
mande underrättelsetjänsten, i detta fall 1 forh op pmngen
att den jagade ubåten skulle kunna k01nma und ~n~ om den
felaktin-t bedömdes såsom sänkt. Man måste alltsa mom underrät~lsetjänsten vara skeptisk o~h .. s~ädse beakt~t- a t~ .e~1
fi ende kan tillgripa vilseled and.~ kngf?_~·mgsmetodci l R \ s!U
att lura motståndarens und errattels.~tJanst... .
.
errattelsetJanstens p10blem.
C lausrwitz behandlar även und
.. d 1ga
'
Sålunda skriver han om ofullstan
ocl1 b-·
n~ tf"ll
a 1'D'a
o <. under·
VI·
.. ·t te·l·s er fölJ. ande i sin första bok »Vom. Knege>>,_ l~ ap 'd ·.
I -a
o· ·lri er
»En st or del a v de underrättelser, som man f•aa r l• 1UJ r',
s . t 0.
..
.. · f "als]·
er
·1 tnn ns
1not varandra och en annu
s t"oue (1e1 m
, '-<a ell
< ..
,
t
ne till större delen n ågot tvivelaktiga. I d essa fal! In:avcs c1e
av vederbörande officer ett visst mått av urslullm ng, soi~
endast kunskap om människor och förhållanden samt e·~
gott omdöme kan skänka. Sannolikhetslagen måslc vadå
han s ledning. Detta är inga oh etydli~a sv~righe~er , ~n s och
d et aällcr d e första planerna, som. go ras 1 studies) ftc lå
utanför krigsområdet, men svårigheterna tilltar enonn t,·t~n
man kommer in i kri gets h äxkittel och den e~1a rapp ~I 5 ~
kommer tätt efter d en andra. Det är då lyckligt, om c cs

orter m olsäga varandra och halansera varandra och

raP~kall a en kritisk inställ ning. Det är mycket svårare för

rrai1 oerfarn e, då omständigheterna in te göra honom denna
d.~.1~ 5 t utan den ena rapporten unders tödj er den andra, be~~ ~.. ftar d en, förstorar den och fortsälter att måla bilden i
1-\~ färger intill dess att nödtvånget hastigt tvingar fram
11
ft beslut, som snart kommer att uppläckas vara dumt och
ett all a dess a rapporler ha varit lögnel', överdrifter, fel o s v.
~Ied få ord sagt kiro de flesta rapporle r falska, och osjälv~tä n dighe ten hos m~derrättclsctjänslcns män ger ny kraft
åt lögner ~ch osm;~~u~gar.»
a
•
•
..
•
En amenkansk fodattare 1 l framha!l er 1 anslutmng harltll
att utvecklingen medfört, att det numera fin n s flera sanna än
falska un derrällelser men alt det även blivit svårare att få
tag i d e förra. Pettee understryker belyd elsen av alt det
är bra, om inkomna underrättelser äro av sådan natur alt
de i och för sig själva framkalla en kritisk inställning.
Frågan om ofullständiga underrältelser innefattar ibland
även ett all mänskligt problem. D en a merikanska undenättelseorganisationen under andra väddskriget hade exempelvis hundr atals expcrlcr, som till stor del kommo från den
akademiska världen. Dessa ville ogärna riskera sitt vetenskapliga anseende genom att bygga slutsatser på ofullständiga u nd errättelser. Även om det fanns tillförlitliga underrättelser, så var det alltid mö jligt att fienden bland dessa
kun de h a insmugit en falsk uppgift och även om en underrättelse i och för sig är säker med absolut visshet, så kan
den var a hero ende av andra pusselbitar, som äro osäkra
eller som felas. I fred kan ett svårfattligt problem skjutas
undan, m en i krig kan ett bedömand e framtvingas även om
detta kan sätta tus entals liv och stora penningsummor på
spel. Som exempel kan framhåll as det bristfalliga underrattels eunderlag som förelåg, då man skulle fatta beslut
o~ att bomba dc tyska V l-robotbaserna i Frankrike och Bcl~ten. D ett a innelwr insältandct av tusentals bombplan hll enorma kostnad er - , vilka undandrogas den strategiska
bombnin gen av Tysklands indus trier, som ansågs så betydelsefull vid den tid en. Tillgängliga mHlerr~1ttelser beträffande V 1-haserna voro alarmerande men ofullständiga. Vissa
ay Und errättelsetjänstens mera vetenskapligt inställda män
~llle int e hasera elt slutgiltigt bedömande av situationen på
~gifter ulan ville vänta, men andra tillrådde om.c'l George Pet te e: »The Future of American InteWgence Service.»

') Anuiral V. A. Alafuzov i Morskoj Sbornik, 1945
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handl.ing, emedan ri.sken a tt vänta ans åg~ iö 1• st .
I cll ~adant fa ll }{a~1 n~an !)h tvungen att_ und.~n..,lq u\n Yete~1l.
skapltga kr av pa tlllrackhg dokum en tati on, aven on 1 hes! '
Ut et h a r en mycket s lor rä ckvidd.
Det är nödvändigt att bedriva underrättelsetj än sten ko
tinu~rligt och ~~le d. s lörsta mått av f?.rutsecnde. D et ln r a!~:
tid lid att skaffa fram en ny l~ndcrratt:::Is~, o~h d eL <i.r rlär.
för bra om man kan ha den pa lager, mford 1 e n hnn <lbol·
Ol}l unden:ätlclsen är .~v bestående ka_~·a.~där. I sådaqa
da underrattclserna dar emot snabbt forancl ras, excJn pelyis
beträffande stridskr afters dislokation, låter sig dett a giYetvis
ej göra. Vid planläggninge n av underrättel setj än ~\cn bör
iakttaga s att denna göres så enkel som möjl ig t och fu ll ständigas med h änsy n lill händelseutv ecklinge n . Yid planläag.
:s,
ningen böra följande frågor b eakt as:
dclbat~

fuii

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Vilk a und errä ttelser behövs ?
Yilka äro av sä rskild vikt?
Vilka underrättelser äro därutöver önskYärd a '!
När skola underrätte ls er vara inhämtade?
Hur sko la dc inhäm tas?
Hur skola dc delgivas?

O.etta är de vi ktigaste rubriker na i en underrättelscpla n.
Det kan vara klarläggand e att undersöka vad ryssarna ha
för uppfattning beträffande omf attnin gen av beh övligt underrättels ematerial. Den förut citerade rvske amiral en Alafuzov säger beträffande den operativa "underrä ttelset jä nst en, att resultatet är tillfredsställande, om man ve l :
1) Sammansättninge n av fiendens stridskrafter, d eras organisation och dislokation,
2) d eras verksamhet eller b eredskap,
3) d eras stridsberedskap och använda metoder (taktik),
4) dera s stridsvärde,
5) sk å d ep la tsen s »utru s tning»
samt a tt insamlingen av underrä ttels er måste ske med
sikte p å alt få känn edom om fi en d ens sannolika m otå tgar·
d er mot v issa för sök att lösa för eli ggande uppgift er.
Men kan man få flera underrättelser om fi en d en , des to
b ällre. I synnerhe t m åste man stud era fi endens h efäbkårer
i syfte :1. tt klarlägga »stilen» i h a n s verks amh e t.
. Yid i~1h äm tan? et av ~~nd ~rr~tt el scr o.m ~iend~n ät:. d.c t f~~~:
h gt mmral Alafuzov nodvaiHhgt att forsoka fasL sta!L1

.. dringstcndensern a såsom beträffande stridskrafternas ök11~1 6 eller minskning, förflyttningsfö rberedelser, tendenser i
111
d~·ing av stridsb eredskap en o s v. Om tendenserna anaa~seras, k an man k ansk e få fram fi end en s avsikter.
l) Att f astställ a f ör än dringstenden serna kan vara av stort
värd e red~ n f~r e ett krigsutsbrott.. M~n l~an ..i för:äg g~ra
)'lart för s1g ohka tendenser, som nmhgtv1s hora bli synliga
' å något sätt, om ett överfall planeras mot e tt land. Sådana
fend en ser kunna exempelvis vara sammandragning av fart rgstonna ~e, on~l.~ggning av t::afik, f.~_rändrin gar i r ad iosig1{alering, mtens1fler ad underrattels e lJ a nst etc. Tendenser av
denna art m ås te man söka h å lla und er fortl öpand e kontroll.
flad e så skett exemp elvis i Danmark och Norge före d en
g april 1940, och hade man d är rätt utvärderat de framkomna tenden serna, så hade väl den strategiska överrask ningen
icke blivit så fullständig, som den blev.l l
Det fin ns många historiska exempel på uteblivna eller felaktiga b edömand en, respektive fullt riktiga bedömanden,
som fr am förts till höga vederbörande men som av dessa
nonchaler a ts eller lämnats helt utan avs eende. Bedömanden
och b eslut - mer eller mindre vittgående - som grunda
sig p å un derrättelser, måste under ett krig fattas dagligen
och stundligen, detta är för övrigt fallet r edan under fredliga förhå ll anden och i varje fall under »det kalla kriget».
Dtet bör framhållas, att underrättelsetjän sten måste vara
medvet en om sitt ansvar, då den framför ett vittsyftande b edömande, ty därmed påtvingar den sin chef att fatta ett vittgåend e b eslut, som kan vara felaktigt.
Vad här sagts hänger samman m ed att underrättels etjänsten, då säker kunskap saknar, ofta får arbeta m ed hypot~ser, som ställas upp och vägas mot varandra och som från
hd till annan kunna variera, allt eftersom förutsättningarna skifta . D å det är fråga om strategis ka och operativa b edömanden är detta arb'etssätt vanligt. Om det exempelvis
gäller att bedöma »fi e nd en s tänkbara tillvägagångssä tt» vid
~nfall m ot ett skärgå rdsområde kan kanske i en viss situahon fl era alt ernativ vara tänkbara, varav det mest vittgående är ett anfall p å bred front med starka stridskrifter. Ett
annat a lternativ kan vara ett mera begränsat com mandofö~etag. Slutligen kan situationen vara den att fienden fö r
ogonblicket saknar förmåga att över huvu d taget anfalla.
~nindre fr agm entariska uppgifter om fiendens styr') Kapten Björn E g ge:
orientering 8-9/53 .
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ka och beredskap tillsammans med åtskilliga andr a Pro
contra gör det ena eller andra alternativet mer ell er mi nd~ t
e
sanno~ ikt.
För all militär verksamhet kräves undenättelsetj än st, 0 1·
~ned hän~yn till bel~.ovet b~~: man uppd~la de1:-na i ol ika sla~~
1 strategisk underrattelsetJanst, operahv-taktlsk och le kni~:
underrättelsetjänst. Därmed är inte sagt att mnn k a n skilj'
på strategiska, operativa och tekniska unclerrältelscr. Dc~
är. ofta möjligt att ur en underrättelse draga slul sa l se r av
olika slag.
Den strategiska underrättelsetjänsten spänner över ett slott
fält. Den vill insamla allt, som kan ge indikation er om ficn.
elens väpnade styrka och dess disloka tion, hans indu stripotential, råvaruförsörjning, människoreserver, förbin delse nät
moral och politiska institutioner; kort sagt, allt som l;, m;
peka på vilka tankar och möjligheter (den potentielle ) fienden har. Hans standardorganisation bör klarl~i.gg as likso111
hans vapen och utrustning, ty härigenom kan m.an reda n j
fredstid bedöma, hur den egna organisationen och Utr ustningen bör vara, ev. även lämpliga taktiska metod c1·. Då
det gäller fiendens kampmoral, kan denna ge en upp b ll lling
om hur hårt han vill slåss och hur disciplinärt han k ommer
att uppträda. Man kan exempelvis antaga, att i västdemokratierna offentliggjorda Gallupundersökningar beträffa nde
moralisk Inatståndskraft i händelse av atombombanfall av
vederbörande intressenter inpassas på sin plats i p la n läggningen.
Den operativt-taktisk:a och tekniska underrättelsetj äns tens
arbetsfält är mera självklart och behöver ej närman' förklaras. D'et kan vara värt ett påpekande att den t ekniska
underrättelsetjänsten kan ha stor betydelse för utve ck li ngen
av egen motsvarande teknisk materiel. Den kan h~irvi dlag
spara både tid och pengar.
Underrättelsetjänsten är förutom kunskap, som avh andlats i det föregeånde, även organisation och aktivite t.
För att få så fullständiga och objektiva under6i.tle1 sc r ~om
möjligt har man genomgående funnit det organisal onsld
lämpligt alt skilja på den operativa sidan och underrättelsesidan i de olika staberna, detta bl a därför att inte ön sketänkande omedvetet skall insmyga sig. Vid diskussion av
detta har den amerikanske författaren \Valter Lippm nn uttalat sig sålunda:
»Den enda organisatoriska säkerheten för odelad och ~.~~
jektiv analys av ett problem är att så fullständigt solll moJ:
ligt skilja den operativa delen av en stab från underrät telse
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- - - , ansvariga
• D e skola vara parallellställd a 11
?err olika chefer och alldeles ointresserade av varandras
JJl ~onliga framgångar.»
pe0111 m ~n till äventyrs skulle vinn~ någ?nting i den enh~t
. -a lednmgen genom sanunanslagmng, sa skulle man enhgl
]J~ pman förlora i integritet och objektivitet.
LIMen det är samtidigt av mycket stor betydelse att inga
ersonliga motsättningar får r å da mellan olika av varand~a beroende befattningshavare inom underrättelsetjänsten
Iller mellan underrättelsetjänstens p e rson a l och den opcra~iva ledningens personal. I en utredning, som den amerikanske skriflställ arc.~1 Han::?n \V. Bal.dwin gjort om d en
amerik anska underrattelsctJanstens bnster under Ardenn er~laget 1944, påvisas en dylik, ganska djupgå ende oenighe t.
Förut har fr ambållits hur viktigt det är att inkomna underrättelser kontrolleras. I samband h~i.nned bör även kravet på säkerhet beaktas. I sistnämnd a avseende bör man dock
akta sig för överdrifter, I en m ycket k r itisk artikel i den
amerik anska Lidskriften »Our Navy» H!Ll8 framhålles det
exempelvis, att man i USA hem1ighöll radiosignalspaningens
resultat för underrättelsetjänstens personal. Alt en unclerrättelseorganisation skall förnekas att utnyttja en källa ansågs abderitisk!. Alla officerare i USA äro j u edsvurna och
kan man inte helt lita på en underrättelseofficer, är det på
tiden att omedelbart göra sig av med honom, därmed inte
sagt att varj e underrättelseofficer bör känna alla hemligheter; m en organisationen måste vara sådan, att någon i densamma har inblick i alla slags sektioner, som. kunna ha inflytand e på underrättelselägeL Författaren i »Our Navy»
var ansvarig för den tyska sektionen. Han hade inte tillåtelse att tala nted britterna om tyska undervattensbåtar och
han fick inte ens se ubåtsplottct, han fick endas t se en veckosammanställning. De äldre officerarna i organisation en ville
heller inte gå eme1lan och begåra rättelse i detta system för
att ej stöta sig med de ännu äldre.
Det är nödvändigt med kontroll över underrättelstjänstens
personal, både vis a vis ev. förrädare och sådana som slarva
llled anförtrodda uppgifter. Det är givet, att en potentiell
lllotståndare söker smyga in agenter i främmrrnde underrättelseorganisationer eller söker utnyttja sådana av dess personal, som äro svaga i karaktären i något avseende e1ler
so111, k anske av ideella skäl vilja förråda sitt land.
Detta är ett viktigt skäl för att inte en enskild underrättelsellian skall få veta för mycket. Ett annat skäl härför är,
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",lolt sådana personer, som }öpa on~.rmala risker .. a H hl i lil
fangatagna, endast skola fa und errattels er, som ar o nii dv:i 1diga för deras särskilda uppdrag. Det man inte vet, del 1 ~. 11 ' "n
man inte förråda .
En aonnan amerikans.].;: författar e 1 l h~r upps~ä~l.t fiilja nd e
krav pa en god underrattels eman, varvid han 1 fo r sla han!
c
syn es åsyfta egna agenter i främmande land.
För det första får han inte tycka illa om utlä n ni ngar elle .
dra sig för att leva tillsamm a ns med sådana och h an I nå st~
ha lätt at vänja sig vid levnadsvillkor en utomlan d s;
för det andra måste han därutöv er ha stor kap ac ilel i att
upptäcka vad som är signifikativt och en sta rk ld i nsla för
att märka förändringae i så dana saker, som. han h ålh·r under uppsikt. Denna förm å ga kan han utveck~a genom tr~in ing;
för det tredje måste han vara väl insatt 1 vad un d errä ttelsetjänsten begär av honom och vad som är viktigt ell er icke;
för d et fjärde får han inte bara vara en passiv m otla gare
av intryck utan han måste kontinuedigt besvär a sig med
frågor och söka eftee nya källor, som bekräfta eller molsäga
föregående informationer; han måste ha ett kritisk t sinnelag, han måste vara tålmodig och omsorgsfull då h an ~ a m 
manställer fakta, och vara fullständigt objektiv då h an välj er hypoteser. I korthet sagt även om hans arbete i ln1vu dsak
icke är ett forskningsarbete, så måste han ha en fo rsk ares
kvalifikationer och behärska en driven forskares t ek nik.
Ä ven i ett annat avs eende har Sherman Kent haft ögo nen
öppna för det personliga momentet i unclerrätlelseo r gan.isationen och detta gäller den svå ra frågan, hur den strateg iska
underrättelsetjänsten skall kunna inriktas rätt. Han föreslår
härför, att i organisationen utses en särskild man, som har
kännedom om vad saken gäller och som kan ställa i n lri k,ata
frågor på ett lämpligt sätt. En sådan man bör fr åga: ~ar,
var och hur kommer anfallet? Om denna metod föl j es, tro r
Kent att ett framtida »Pearl Harbor» kan undvikas . Detta
föreialler också vara ett bra sätt att tvinga lednin ge ns u ppmärksamhet utåt, om de »inre» problemen i krigsJllnk ten
tendera att bli så omfattand e, att de taga all tid i a nspråk.
.
Avslutningsvis kan två saker fram.hållas.
För d et första att und errättelsetjänsten aldrig får hl 1 ett
självändamå l. Innan beslut fattas angående åtgärd er för t!l~
d errättelsetjänsten, skall en ch ef väga insatserna av tid oc 1
arb e te och risken för förluster mot de resultat, som kunna
' ) Sherman Kent: »Strategi c Intelligenc e for American 'World PoliCY'' ·
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, ·hållas. Den n a s~· npunkt gäll~r frä1~_1st un c~et:~ : ä Hels~tj ~l nst en
:\rig. Vad. som 1 fr_e.d ka1~ go~· as f~H· att ~.~1forskaffa under
1 · . b ehövliga uppgifter bor glV etvis sk e, aven om d et k a n
1
k.~· .~falla so1;1 om behovet av en d el uppgifter kan ifrå ga f~~tas. Allmänt gäller dock, att ingen information, e ns d e n
5
l' laste, saknar betydelse.
.. la L· a tt llllClet·strykas, .är att
en'
.
·or t",FH
Den an d ra sa lcen, son1 r··
un derrättels c.~j ä n_stensdpersonball bör u pr11u ntttrafs at t .. obJ ck h vi
studera de foreh~ga~1 e yro e1_1;1en ~.c 11 a · ram 1agga, VD(
de anse vara e n nkbg b1ld a v lage t, av en om detta kan v a .
ra inopportunt ur andra synpu!1kte r: .
Dr Johann es Erasmus framballer 1 sm b ok »Der gehe1m e
Nachrichtendi enst»: »Man kan förkasta den l~emliga underrätelsetj änste n som omoralisk, m en d e ss existens och politisk a nödvändighet låter sig dock ej förneka. Den heml~ga
1111 derrättelseljänsten lz.an lika väl förb ereda en aggressiOn
som försöka hindra en dylik och därmed tjäna fredens sak.
Det beror p å andan hos statsmännen, som betjänas av d e tt a
skarp a instrument, vilket det skall bli.»
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Resultat av konditionstestning.
Av gymnastikd irektör B. L. LI N De:N.

Det är ett otvetydig t faktum, a lt det senaste dec en niet
allt mer 1i!ltagan de välstånd medfört en avsevärd siinknin~
av den fysiska standard en. Bakom det oformlig a, m en lu s e n~
f~lt byllade monumen t, som rests över levnadss ta!l(h rde
llgger en ~v~.rt slagsl~~1gga. Denna förmår dock in ll hen
a lfardssam hallets allt snabbare utvecklin g mot
~kymma v_
Idealet, Fnhet utan ansvar. Den så skrytsam t proklame r ade
beredska psandan är försvunn en. Det är en lång utvcd:Jino
som lett fram till detta sorgliga tillstånd, men förs l nn de~
senaste tiden har 1nan på allvar fått upp ögonen f ör fara n.
Det har ju också i allt större utsträckn ing börjat hissas Yarningssign aler. Vi får hoppas, alt det inte är för sen t nlt det
ännu går att hej da den degenera tion av människo kroppen
'
som u ppenbarl igen p ågår.
Tyvärr lystrar alltför många till d et fel aktiga påståen de t:
»Teknike n går framåt - muskula turen kan i allt höarc ora d
ersättas av maskiner ». D en synpunk ten passar nut'id sJ~~in
niskan bra, den är nämligen enk el och bekväm. Men man
glömmer ett viktigt f aktum. Det är ju så, att d et mo dern a
livets j ä kt ställer otroligt hårda krav på de inre organe n;
framföra llt på hj ärtat och cirkul ationsap paraten i ÖYrigt.
Den erforder! iga s~yrkan hos dessa kan upp nås end ast genom en kontmue rllg och vettigt upplagd träning.
Docent Åstrand har påvisat det orimliga i , att indi Yi dcn
föd s med en viss fysisk kapacitet , endast för att den na sedan uneler livet skall utnyttjas hlott till 40--50 %. Qy an citerade a uktoritet hävdar, att många människ ors ma.·im ala
p~·cst~tionsnivå ligger ungefär i hÖjd med vad som ound~angh gen måste utföras i det dagliga värvet. Följ den a Y detta
ar, att om en merprest a tion i ett kritiskt läo-e måste uttas,
så b~ir individen överanstr ängd. Han komme1~ således n lt bli
partiellt obrukbar . Om en sådan individ, som den b är bes]~rivna, ägnar någon eller några timmar per vecka :H trämng, k an han utan vidare höj a sin maximal a presta ti onsföi?~1åga med 25- 30 %. D et är tydligt, att han sedan kan
utjora m er med r elatwt sett mindre ansträng ning.

personep kan , utan ri~~-- för öv_e:·~nsträngt;tir;tg, lda1:a en
ård are t_Janst. H~n l~an agna d e fntld han t~d1ga re dasade
1
1ort å t vidar~~ltbllc!mi~g ~ller. an:1a~1 produkh v verksamh et.
1\{änniskan hoJer pa sa satt sm fysiska beredska p.
Man har p å ansvarigt håll sökt k omma till en lösning av
robl emet. Som bekant heslöts nyligen, att ett samarbet e
P!ntlle etableras mella n dc militära m y ndighe tern a och ich·ot~ens civila organ. Resultate t av d e tta kan man ännu inte
··
·· t···
o eme Il er t"ICl re cl an f u llt Il
JW1S t en ar
bedöma].
l L ar
'- ar: 111"/"t
En sa '- s tar
vinna
att
har
vi
chansen
enda
j"all
den störs1la och i många
ungdom en j"ör j"ysisk träning. D et är betänklig t och i längden ohållbart om vi försitter den chansen.
Ett obestridl igt faktum är, a tt kondition sproblem et äi'
större bland Flottans personal än p å andra h å ll. Den saken
framgår med all öns k värd tydlighet av de t est j ag få tt utföra under vinterhal våret 1954----55. Från dessa har preliminära siffror redan framförts i d enna tidskrift (majnum ret,
K.-E. Thunb erg, Fysisk fostran vid Flottan). Nu är den första
förs öksserien h elt avslutad. Därmed har också de i n yssnämnd a artikel framförd a synpunk terna y tterligare stärkts.
Dessa överenss tämmer också med mina egna praktiska erfarenh eter. Under d e år jag tjänstgjo rt som lärare i gymnastik och idrott vid öSS utbildnin gs avd elning har jag otaliga gånger tagit emot nya grupper. D et är alltid samma
sorgliga erfarenhe t. 10- 15 minuters relativt lätt träningsgymnasti k tar nära nog knäcken på truppen. Lägg därtill de
första veckorna s muskelvä rk och småskad or i leder och ligament, och bilden av en trupp i undermå lig kondition är
fu~lständi g. Betänk också, att dessa avdelnin gar har två års
nulitärtj änst bakom sig och reflektio nerna gör sig själva.
Det bj ärtfunkti onsprov som använts benämns i litteratur en,
modifiera t Harward steptest (i Fysisk träning, l: B ergma ntest) . Som bekant går provet till p å följ a nd e sätt. Trupp en går
Under fem minuter upp och ner på en 40 cm hög bänk. Sedan följ er en minutl å ng vila, varefter pulsen räknas under
30 .sek.
. ~~·ovet har vissa r edan påtalade svagh eter, som gör alt det
e1 ar fullt tillförlitl igt som individue ll test. Pulsen mäts under restitutio nen - återhämt ningsper ioden. Res litutionsk urVan löper olika brant hos olika individer . En annan faktor
8
?In spelar in är kroppsvi kt en. Den tyngre personen utför
upp stigninga rna ett väs entligt större a rbete än den
~~d
] att are.
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Man kan således ej jämföra två enskilda individers t
och .. där efte1~. med säkerhet uttala si~ on~ de1:as .. k ondi ti~st,
Varden matta hos samma person v1d olika tillfallen dä .11 ·
mo t, ger ett gott uttryck för konditionen s växlingar .
te,
Modifierat Harward steptest har emellertid sitt största y " .
\l.~ s.OI~1 w.uppte~t. En ~vdelnings ~n.edelpuls är el~ f ullt t~~:
for~lthg vardematare pa ~.ess .kond1~10n. Med den siffran 8 0111
utgangspunkt kan m.an Jamfora olika gruppers p re station ._
förmåga. Dessutom ]{an man göra en bedömning av sta 1~
dard.e n i sto~t. Ti ~ l bjälp b~r man då en skala, hä r publicerad 1 ansutmng hll stapeldwgrammet. Den skalan ä r hämtad ur Fysisk träning.

TABELL
över någr a avd medelpuls vid k ursens början samt efter 3 mån.

s tapeldiagram över testresultaten .
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i ovanstå ende tabell har j a g sammanställt de olika avd elningarnas ingångsvärden. D v s medelpulsen vid prov tagna omedelbart efter inryckningen till skolavdelningen. 267
man har testats. För dem blev pulsfrekvensens m edeltal 118
slag per minut. Marka nta är de höga vårdena för Furirskola (121) och MKB (115). De senare är vpl, uttagna för
bevakningstjänst När dessa testades hade de tio m ån ad ers
militärliv bakom sig, och voro färdigutbildad e . Som j ämför else kan nämnas att infanteriets kockar och skr ivbit 6iclen
har en medelpuls på 102 resp ektive 106.

70

Konditonsbedömningen enligt Fysisk träning 1.
Än ty dligare framgår d e t prekära läget av det anförda
st.ap eldiagrammet. Den streckade lin j en anger den gräns, över
VIlken r isk för överansträngning förel igger. Alla unelersökta
avdelningar ligger avsevärt över den kritiska nivån. Det innebär , att man inte utan risk kan utsätta truppen för hårdare övningar.
Nu k anske någon invänder: Materialet är inte bättre. Vi
har k a n ske nått pe1·sonalens prestationsmaximum. Att så inte. är fallet framgår tydligt av tabell och d iagram. Vi ser
~ar hur tre månaders träning (4-6 tim. per v ecka) bringar
\~lP.p en i så pass god kondition att öve1:ansträngningsEisken
\ 11luneras. D v s medelpulsen har krup1t ner under 9o--100
s ag p er minut. Materialets bredel 267 man ger anledning
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misstänka, a~~ det beräknade medelt~~et ~r. r ep r~s cn La livt
I varje fall far det anses belysande for funras pt L"<llltc 1.11 ·
as
standard.
D~t kan därmed f~stslås, at~ persona!_en äger en b e~_lj(/ (lnd e
kraftfond som aldrzg utnylt]as. Det ar dessutom iara att
den fonden helt faller i glöm.ska.
Det är ej ogörligt, att hålla pcrson~len i en n?j ~k tig kon.
di tio n. Om man förutsätter en grund la ggande tram ng under
den första utbildningsperiod e n, så räcker sedan tv å l r~ini ngs
tillfällen per vecka.
Ett sådant övningspass om 45- 60 min. kan lämpli ge n läa.
gas upp så här. 5-10 min. löpning, varefter följ er en k varts
hastig träningsgymnastile Sedan kan truppen delas upp på
stationer, där den har att välja mellan t ex boll spel, skivståndsgymnastik, medicinbollsövningar.
Testningen har således påvisat två faktum. För d et första,
personalen är i dålig kondition; för det andra, del gar att
förbättra elensamma på relativt kort tid.
För underbefälets del bedrivs vid de olika skolaV(h lningarna en fysisk utbildnin g, som får anses leda till ett go dtagbart resultat. Vad beträffar de värnpliktiga, så är liden
för knapp och bestämmelserna så svävande, att en god
grundkondition knappast kan förutsättas. Den _v erkl,ig ~~ ]?risten är emellertid, att den grundlagda respekhve p abo rJacle
utbildningen ej fortsätts.
o
o
•
••
•
Man kan fastslå, a tt 1- 2 manaders uppehall 1 trantngen
sänker prestationsförmå gan ner mot de ursprungli ga ho Lten·
värdena. Detta skulle effektivt kunna förebygg as om de
ovan rekonnnenderade medlen utnyttjades konsek v ent. Det
här är ju inte bara fr å ga om ett gymnastiskt-idrottsligt problem. Ett omvittnat faktum är, att humöret - »and an » - alltid sjunker i takt med dalande uthålligheten.
Till sist skulle j ag vilja föra vidare en personlig ial_d tagelse. Som skolman och idrottsledare kommer jag ofla l beröring med un~dom son; nylig: n a~_slutat ;:ärnplik lctL
k
Det vore rohgt, att nagon gang aven fran Flottan~ fol .
höra det omdöme, som fälls av armens och flygets p crson~~
»En sådan styrka och kondition, som. jag hade un d er mtlitärtjänsten, det får jag tyvärr aldrig mer».
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Meddelande från främmande manner.
Medd eland en från Ma rinen s pr essdetalj .

Amerikas Förenta Stater.
Eskorthan gar fa rtyget THETIS BAY k ommer und er santmaren a tt Otn·
byg-gas tiil flott ans för sta h elikopterb as fa rtyg. All a a n ordningar för kon·
ventionella flygplan ko mmer att borttagas och tru pptr an spo-rt-a n ordnin ga r
kommer att förbättras.
(Mari n e Co r ps Gazette, a p1i l 1955.)
Frega tten DE 1023 st apelsa t tes i Seattle den 8 a p1i l. H on blir på 1.900
ton och be r ä lmas vara färd ig i ap1i l 1957.
Minsv epa r en GUIDE trädde i tjänst 15 mars .
Minsvepa r en AMS-504, avsedd för NATO sjösattes den 25 m ars.
Minsvep a r en AMS-138, so m sjösattes i mars 1954 överlä1m1ades den 16
mars i år till Pakistans fl otta, där den får n amnen MUHA IFIZ.
(Ma1ine New s, m a j 1955.)

Ca nada.
ökningen av den lmnadensiska flottan h ar uneler 1954 varit större än
någonsin t id igar e unel er fredstid. Under året har personalstyrkan ökat
med nä ra 2.000 officerare och utan sk ap. 24 nya eller ombyggda fartyg
har inträtt i linje- eller reservf!ottan.
För nä rvarande är 49 fartyg i aktiv tjänst, vilket innebär en ökning
med nio und er det senaste året. Antalet innefattar ett hangarfartyg, 2
kryssare, 10 j agare, ett a r ktiskt patrulHartyg, 8 fregatter, 5 kusteskort·
fartyg, 8 k ustminsvepare, en hjälpminsvepare, ett repara tionsfartyg och
13. mind re fa rtyg. Härtill kommer 112 hjäl11fartyg bemannade me d civil
llersonal.
Antalet r eservfartyg är 53. inkluderande nio utlånade fartyg. 24 av
dessa h ar moderniserat och de flesta andra kommer att moderniseras.
Dnder byggnad är för närvarande ett hangarfartyg, 14 jagare, 6 kustlUinsvepare, 8 patrullfartyg och 32. hjäl11 fartyg.
(U. S. Naval Institute Proceeclings, mars 1955.)

Frankrike.
Spärrfa r tyge t CIGALE började sina p rovturer uneler mars månad
(Marine News, april 1955.)
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Fregatten LE BRETON s j ösa ttes den 23 april.
Fregatten E 10, som b ygges enligt »Off-Sh ore»-pragranun et ·
SJösatte3
den 7 maj.
Ubåten MORSE stapelsattes i maj månad .
Minsveparna ACHERNAR och POLLUX gick i tjän st den 16 l11ars.
Spärrfartyget SCARABEE inträde i tjänst den 1!5 februari.
(Marine News , maj 1955 .)
Minsveparen PROCYON le·rererades den 23 mars.
Minsveparna BETELGEUSE och ERIDAN undergick l everansprov un.
der mars mänad i år.
(Marine News , april 19 55 .)

Marin e Ne,~s h ar gjOJ.· t en sammanställning u r Navy Estimates 1955-5 6

-~eend e nyttJikomna tartyg i t j änst eller fartyg under byggnad under

11
den 31 mars 1955
o·ångn a bud getå r et. Uppgifterna avser läo·et
.
a
ctet "

'

Ha ngarfartyg .

Lever er a d e t ill flottan : ARK ROY AL (februari 19 55), AL BION (maj
4) , BULWARK (nove mber 1955).
195
Sjösatta, m en ej levererad e: MAJES1'IC (sjösatt 28 februari 1945),
r,FJVIATHAN (7 juni 1945), I-IERCULES (22 september 1946), HERMES
(!6 febru a ri 1953).
Kryssare.

Sto rbritann i en.
HERMES kommer att vara det en d a hanga r fartyget i t jänst u nder nästa
år, enär VICTORIOUS skall om.byggas fram t ill 1957. MAJESTIC k ommer
att överföras t ill australiens flotta un,der namnet MELBOURNE.
Fregatten MURRA Y sjösattes vid Alex. Steph en and Sons, Govan, den
25 februari. Hon har en längd av 94,2 meter och en bredd av 10 meter
och h ar ängturbiner av hypermodern konstru k ti on.
En andra »blond » (H 2 02 -driven) ubåt, EXCALIBUR, sjösatt es den 25
februari och har byggts och konstruerats av Vickers-Armstron g. Det är
en syster-ubät till EXPLORER, som nu undergår prov.
(The Navy, april 1955.)

Sjösa tta, men ej levererade: DEFENCE (sjösatt 2 september 1944) ,
TIGER (25 oktober 1945) , BLAKE (20 december 1945).
Fregatter.

Sjösatta, men ej levererade: LYNX (sjösatt 12 januari 1955), PUMA
TORQUAY (l juli 1954), DUNDAS (2 september 1953), CRAFTON (l3. september 1954), HARDY (25 november 1953), KEPPER (31 augu sti 1954),
~1URRAY (2.2 februari 1955), PELLEW (29 september 1954) RUSSELL
'
(lO decemb er 1954).
(30 juni 1954), SAL ISBURY (25 juni 1953.), WHITBY (2 juli 195•1)

Und er byggn ad, men ännu ej sjösatta: 20 stycken.
Ubåtar.

ARK ROYAL, överlämnades till flottan den 2.2 februari. Tre dagar se·
nare gick fartyget ut på sina sista provturer.
(U. S. Naval Institute Proceedings, m aj 1955.)
CHICHESTER, den andra av fregatterna för f!ygstrids l edning, sj ösattes
den 21 april 1955. Fartyget har en längd av 104 meter och en bredd av
12,12. Bestyckningen utgöres av 2- 11,4 cm. och 2.-40 mm. kan oner.
LEOPARD, systerfartyg till LYNX, sjösattes den 23 maj.
SCARBOROUGH av White-klass sj ö sattes 4 a pli!. Längden, är 113 meter
och bredden 12,5. Fartyget, som är särskilt avsett för ubåtsjakt, är ut·
rustat med modern ubåtsjaktutrusning samt bestyckad med 2-11,4 cJll
och 2-40 mm kanoner.
Kustminsveparen LEVERTON sjösattes 2 mars 1955.
Två mindre minsvepare SIDLESHAM och SULHAM sjösattes 25 nJars
resp. 24 mars 1955.

Av en min dre typ har tre lever erats till flottan en i november 1954,
'
en i janu a ri och en i mars 1955.
Sjösatta, men eJ· leverer·ade ·. EXPLORER sjösatt 5 mars 1954, EXCALIBUR sjösatt 25 februari 1955.
Minsvepa re.

budgetåret har sammanlagt 32 stycken av den större typen på
36 ~nder
ton och 35 stycken av den mindre typen på 100 ton levererats till

11 ottan.

·
..
Sjösatta
'' men ann u eJ levererade är 21 stycken större och 12 stycken
lUdre.

Il!'

a.. ll?:otsvar ancle
r 37 r esp. 31.

'ff ror f"or f ar t yg und er byggnad, men än nu ej sjösatta

Sl

(Marine News, april 1955.)
.
News, apn'l 1955.)
(Manne

