KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 7 1956

l{ungl. örlogsmannasällskapets tävlingsskrifter för år 1956.
Jäm likt Sällskapets beslut må tävlingsskrift avhandla valfritt
ärnnc inom Sällskapets verksamh etsomr åde.
Tävlin gsskrift bör, åtföljd av förseglad namnsedel upptagande
författa r ens namn och adress eller ock ett valspråk, vara ingiven till
Kungl. örlogsmannasäll skapets sekreterare, Karlskrona, senast den l
nästkom mande september.
Finn er Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris, tilldelas författar en Sällskapets medalj i silver eller - om skriften är
av syn n erligen utmärkt förtjänst - i guld.
Tävlingssluift, som icke kan belönas med Sällskapets medalj,
:-.1en likväl anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på högtidsdagen h edrande omnämnande.
Utöver me dalj eller hedrande omnämnande enligt ovan lrar:. författare tilldelas penningpris, vars belopp är beroende på tävlingsskriftens förtjänster och värde samt till förfogande stående medel.
Skulle den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som blivit prisbelönad eller erhållit hedrande omnämnande, endast innehålla ett valspråk, tillkännagives detta under första hälften av november månad
i lämpliga dagliga tidningar med anhållan, att författaren ville till
Sällskapet u ppgiva namn och adress.
Kungl. örlogsmannasäll skapet förbehåller sig rätt att i sin tidskrift offentliggöra inlämnad tävlingsskrift.

Till Försvarets forskningsanstal ts disposition har Kungl. Maj : t
ställt ett belopp av högst 10.000: - kronor för helt budgetår räknat
för utgivande, efter prövning i samråd med Krigsvetenskaps akad&
mien resp. örlogsmannasäll skapet i varje särskilt fall, av . penningbelöningar till författare av skrifter av påtagligt värde i ämnen av betYdelse för naturvetenskapli g och tekn isk-vetenskaplig forskningsverksamhet för militära syften. Prisbeloppens storlek äro icke fixerade
På förh and utan bliva beroende av de insända skrifternas förtjänster
Och värde. Ämne för skrift, som här avses, kan författare antingen
själv bestämma eller välja av Krigsvetenskaps akademien uppställda
ämnen eller sådana inom örlogsmannasäll skapets arbetsområde b&
rörand e ämnen, som falla inom området för naturvetenskapl ig eller
te~~nisk-vetenskaplig forskni~g för militära syften.
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strateg i

atomåldern.
Inträdesanförande den 11 / 1 1956 av

l edamote n,

kommendörkapten H. GOTTFRIDSSON.

Krigshistori en kan uppvisa många exempel p å felaktigt
utn yttjande av nytillkomna och till synes revolutionerande
vapen.
Med hänsyn till alonwap ncns förödande verkningar skulle
en felaktig användning kunna leda till praktiskt taget oöverskådliga konsekvenser, varför det är naturligt, att en intensiv diskussion rörande det nya vapnets anvä dning pågått,
alltsed an de första atombomb erna fälld es mot H i roshima och
Nagasaki. Sedan dess har utvecklingen emellertid raskt gått
ytterligare framåt och sedan den första a merikanska vätcbomb en detonerade i nov ember 19·52 och ganska snart därefter den första rysk.a, har denna diskussion ytterl igare intensifier ats och samtidigt brett ut sig till allt vidare kt·etsa r. statsöverhuvuden oc h höga statliga ä mbetsmän ha känt
sig föranlåtn a att yttra s ig i dessa fr å gor, som även diskuterats i åtskilliga länders f olkrepresenta tioner, bl a i den
svenska riksd agen.
Som regel blir diskussionen vid elt revolution erande vapen s tillkomst till en börj a n förvirrad och många äro genast redo att förklar a, att vapnet ifråga gör alla a ndm vapen obehövliga och alt d ess insats m.å ste bli krigsavgör a nde.
Så har fallet varit även ifråga om atomvapnen, vilket kan
~nses naturl igt m e d hänsyn till d eras enorma möjligh eter
hU m assförstörclse. Efterhand har diskussionen dock kommit in i lu gnare b a nor och i dagens läge är det möjligt att
Urskil ja något klarare linjee för vapnens utny ttjande och
der as samman h a ng 1ned s trategien i övrigt. H ärv id n1.åste
erne!l ertid beakta s, att m å nga officiella uttaland en måste
ses l samm anhang med d et pågående k a lla kriget och bet.t·aktas som »krigshandlingar » i detta, vilket försv :''n·ar den
str a tegiska b edömningen. Här skall dock göras e tt försök
att passa in atomstridsmedlen i det strategiska systemet och
btt s~ka I.darl ägga dessa vapens principiella n1.öjli gh e ler och
egr-ansnmgar.
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Krigets natur.
Eftersom atomstridsmedlen b esitta en enorm först ö re1 s ~
förm åga, som. sannolikt kan få avgörande inverkan p a ett
kri gs fö rlopp, är det naturligt a tt först söka b es täm m a den
ram in om vilken atomvapnen m åste användas för a lt ett
kri g fortfarande skall kunn a betraktas som, ett m ed el föe
att avgö ra en maktkamp m ellan två p a rter.
Kri12:ct bör alltid ses som e tt lillståncl, som r å d er un de r
en vi~~ begränsad tid och som förq~ås och efterföljes ay ett
fredstillstånd. Denna cykel fred-kng-fred m ås te allls<1 ses
i ett sammanhang, vilket blir bestämmande för den fiirdu
politike n. Man kan m ed andra ord inte ha en politi k för
fr ed och en a nnan för kri g.
Eftersom. politiken och stra tcgie n, d v s krigets för a nde i
stort, hänger oupplösligt samman, innebär sluts at ~c n a lt
även kri ~'iöringen i stort m åste inriktas p å det kom m ~1n d e
fr ed stillstå n d et.
Hur skall då d enna fr ed se ut?
I d e tt a sammanhang räcker det kanske att uppst äll a två
villk o r, so1n måste vara uppfyllda .
Det för sta behöver endast omnämnas, nämligen m öj lighe t
för dc civiliserad e folken att leva vidare under nå got så
n är människovärdiga form er.
D.et andra villkoret är, att e n lämplig maktb alans m el la n
olika s tormakter (stormaktsblock) m ås te finnas för a tt förhindr a n ya krigisk a förvecklingar·. Denna synpunkl to rde
däremot fordra en närmare utl äggn ing :
Scdan lång tid tillbak a h ar fredens bevarande i h u vt_td sak byggt på ett mer elle r mindre utprägl at j äm,vik tstdlstån d, som, upprätthållits främ s t genom de aktuella p arternas militär a styrka. Förhållandet torde inte närm ar e !Jehäva exemplifieras, utan d et räck er att här hänvisa ti ll dagens låge, där samexistensen helt bygger på d e ~åd a ]Jloc·
k ens förmåga att m ed militä ra m a ktmedel avskrack a m olståndaren från ett krig.
Lika tydligt har det visat sig, a tt e n allvarlig rubbning ~v
en så d an maktbalans praktiskt t aget automatiskt led er tdl
krigshandlin gar.
Som. en sådan rubbning måste betraktas ett land, som ut·
uör ett »tomrum » - politiskt, ekonomiskt eller militä r t. ~ tt
litet sådant tomrum torde i regel icke b ehöva leda till J, ng.
utan kan fy llas ut genom insa ts av politiska och ekonomisk::!
1

militära maldmedel behöva insättas
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Den offens1v a parten soker da att bcgag~1a __ _tll~fallct aott
rtterligare rubl~a ma ktb ::lansen genom att mforl1 va om ra~et i sin cgcr: mtressesfa_~··
. .
o
..
..
Den d efenstva p a rten soker samtHhgt a_tt at erstalla m aktbalansen ge no1~1.. att. å tcru~Jpbygga __d c1: f a lln a stom.wktens
otential och JamsHles darmed _forhmclra motparren ~tt
frytta f1:· am sina. poosiotioner. Ju od] up?rc ~~-~tta. tomrum ,~r,_
desto storre kr aft atgar det att aterstalla ,JainVIkten. Det at
klart att det finns en gräns, som inte få r öve~·skridas om elen
defensiv a p a rt en skall ork a med en såda n ateruppbyggna~l.
En så d an gräns kan knappast d efinieras, m en elen tord e sakert vara övers krid en om tomrummet fått såcl_a na proportioner, att d e t aktu ella folk ets livsnerv h ar klippts av genom hänsynslös insats av ma ssfö rstörelsevapen.
Samm a fö r håll an de uppstår om två parter i ett krig mer
eller m indre utpl å na varandra, varvid ett tomrum av jätteformat u ppstår, vilket då kan k omm a att draga åt sig a ndr a,
ännu ej berörd a makter (folkslag).
Sammanfattningsvis kan a lltså sägas, att den fr·c d, som
följ ee efter e tt krig, m åste vara av d e n art, att ~tt n ytt _j ä n_1viktsläge, grundat på styrka, kan byggas upp mon~ n_ml!g
tid. Detta inn ebä r, att krigföringen icke får ledas 111 1 s~
dana banor, att en ellc t· flera större natione r fr ånt agas mÖJligheterna a tt leva vidare på ett någorlunda normalt sä tt.

Krigsm ål och bcluingelsem eloder.
Denna nödv bin diga begränsning av krigföringsmetoderna
utövar helt naturligt e tt bestämt inflytande på uppställandel
av krigsmål en.
..
o
Man talar 0:11 krig m ed begräns a de och a begransade mal.
I dagens läuc, <lå kampen troligen kommer a tt för as mellan
för eträdare::oför olika ideologier, k a n det knappast längre l~ l i
ta] om ett krig m ed bcuränsad e m å l, om det kanun er llll
en global konflikt. (Dä;emot k a n en förberedande »skärrnytsling» av lokal art antagas bli utk ämpa d so1n ett krig
tned b egrbinsade mål.)
. n etta Lkrig med obegränsade mål får emellertid i_nte ~eda
ttn en strategi, som utnyttjar obegränsade m edel. Kngsrnalen
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mc'\stc desn1lom laga sikte på en ~'\ten:t8ng efter h·iget t·
l]J
~
en fred av tidigare anty dd art.
. Betvingclscmelod crna m ttste al ltså insä Ilas lll ed ursk iJ·
nm g och man fdgar sig i sammanhano,c t oncklig'c n. 11 J·
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t~n~ er_ .~an< ? se1n a s l1~· cl.~ 1 realitelen frang1ck dc urspr 1111 ,_
l1gc1 k.llgsnwlcn o.ch tlliarnpadc en strategi enlH1rt för 1;, 1 .~.
gel, v.IlkeJ~.. h~.I~ gick ut på .. alt sl.<'l ihjäl . motståndaren. G ~.
non~ att forslotels c mcdlen annu 1ntc h ade H1tt den en o t· 1
verk.aJ:, .~om_ dc ha J dag, bl~v d et om. än m ed nöd möjlig ' \ 1\~
efter k11g~ls siu~ ate ruppratta en VIss maktbalans oc h att
sålunda nodtorft1gt reparera de av en fel aktig stratcai \'a ll .
d. e. skado1.'na. pagc~ls Ia~.i.la hige v.isar e m ell'ertid d~·n s t 01~
faran av .d lt vid b ·1!3'cts fo,·and e slappa ta nken pö den ko 111 _
m_ande fredc1_1 ur sikte och denn a fara Jwr vuxit cnor 1nt
cf ter· atoms tndsmedlens t i Il kom st.
C J

'
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Tillgång till atomslridsm edel.

~an frågar ~ig d å hur m a n kan tänka sig a tt utnyttja a 1omstrulsmec1Ien 1 ett framtid a krig.
Som hakgrund erfordras en överblick över de båda maldblockens r esu rs er i dett a hänse ende:
Det li~·ger i sake ns natur, att de båda aktuella makt gr un]~ernas lllfgångar ])el atomstridsmedel äro vi:'il bevara de c!Je J;l.
l!gl~e~:~· ~la1_1 har do~l~. pö olika håll försöl~t att up ps ka tta
st~~tlek~o1 ~nm~cn~ va1v1:l antalet alomladdnmgar (vä le- och
mctnlacldnmgm) 1 vasts1dans »lager» hedömb vara 5.(00~?:000 st , vnr.!ä!1~ie .. til~~e.r'knin~sk ap~~citetcn upp~kattats till
c.a 2.000 pe1 a1.' .o~tsJddn to1dc dlSJWner a »nagra tus en»
alo~nladdn111gar 1 fonn av bomber jämte en okänd m en sannolikt av~eyärd .. och: stigande tillverkningskapa cite t.
. Dessa s1~fr~r a ro J och för sig .imponera n d e, men ge ingen
direkt. anv1snmg om den verkan, so m kan påräkn a~, dii rest
lad~dntngarna .skulle sältas in mot den presumtive fie n de n;
1;-n granskmng av d essa förhållanden ka11 h~1r end ast bl 1
ytl1g och stöda sig på uttalanden, wm förekommil i sa nJ manhanget
Dc två huvudfaktorer, som påverka bedömninocn ii ro dc
~åda blockens känslighet för atombombning resp bde;·a s n1ö.i·
IJgh eler att föra fram erforderligt antal l~ddninrrar til l dc
::">
utsedda målen.

Vad beträffa r känsligheten torde del vara en utbr.edd upp·q ttn in g, alt Väst med sina ~~oJ~cei?_trera ~le ~?ef~lkmng.~- o~h
f, 11 stricentra är m era kånsl1g an ost. Pa vasts1dan , sarsl.all
'l f
( l har m an ~tora bek??11mer. f..or d~ss~ stc:rao oc l1 VI'il1SA,
1ga
[J
tra men ser mgen ulvag alt Inmu nmllg lid astadkomma
~~~on väsentlig utspridning av an.fallsobj~klen. Optir.llistiska
1.. ,tm aktbedömare anse emellerhd, a tt ost efter valehom~:~s tillkm.ust bli,:i t lika känsl.ig fö1· bombning s<?m Vä~.L.
pet råder .Inget ~.v tv el om aU hlm an cl_e .kon~entral1?.~1er forekonuna mom. Ostblocket, ~~.wn san~.t1d1gt ar det kant, ~tt
an i Sovjelumonen sedan lange stravat efte r· en stratcg1sk
1
~ ~ridni ng av framför allt elen krigsvikliga industri en (bl a
till Sibirien) och även alt m an söker skyeld a den genom nc_dsp rängn ing. i be~·.g. J?.ct lorcl e därför ':ara. kl?~<.t att fortfarande bedoma vasts1dan såso m nwst kanslig for atomJ)ombc

~n ~

.

Detta förhållande pekar på att Väst m f1stc utnyttJa ett
störr e antal Jadclningar i förhållande till öst för att åstad kom ma motsvaran d e effekt, vilket sålunda minskar betydelsen av Västs försprång i antalet inneh avda laddningar.
Mö.flighcterna all /'ö'ra j'r~tm atomsl!·ids.~nedl.en till m~len
påve rk as i första hand av tillgången l1ll Jampllga flygslndskraft er samt kvalit e ten hos motpart ens luftföt·svar.
Ifråga om: flygstridskrafter, varm ed här av ses stralegis~d
flyg, äro de båda parterna ungefär jämnstark a beträff~nd e
anta let flvgplan. Kvaliteten hos Västs strategiska flyg l1ggcr
däremot f ~1 avsevä rt över östblockets, vilket innebär ett påtagli gt förspr ån g, som öst emellertid söker att inhämta. Dessutom har västblocket efter kriget byggt upp ett omfatbm<~e,
lå ngt f r amskjutet bassystem och h ar dessutom tillgång till
han garfartyg, varifrån atombombbärand e flygplan k an operer a.
. Väst har härigenom möjlighet att snabbt ullös a konc e~.ll
nsk a anfall m:ot östblocket, medan det se nare h a r avseva rt
sämre llllöjligheter i varje fall gentemot västblockels kärL
na, USA.
Även robot ar kan utnyttjas fö r att ÖYcrföra alomstridsll1edcl till utsedda mål. De kunna antingen startas i hemland et varvid s k in terkontin ental a rob o ta r måste komma
a n~ändningc' eller också kan de utskjulas t ex från ubåtill
t
ar ut anför kusten . Dessa vapen äro und er utv ed-: ling, men
det tor-de ~in nu dröja avsevärd tid, innan de kunna tävl a
~11 Ccl det strategiska· flygel. F n bör man därför räkna med
Insa ts av strategiska robotar huvudsakligen i störande syfte,
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även om: »störningarna» kunna få stor lokal verkan t ex Vid
ett anfall mot en storstad.
Västs möjligheter att föra fram atomstridsmedlen he dömas sålunda f n bättre än östs.
Ifråga mn de båda blockens luftförsvar är en jämf örelse
svårare att göra . Luftförsvarets möjligheter att avslå anf all
med hypersnabba reabombplan, framförda på högsta h öjd
torde f n vara betydligt sämre än motsvarande möjlighe te1:
under andra världskriget, vartill komme1', att det n u ofta
är tillräckligt att endast ett flygplan når frmn till m ålet för
att ernå önslzad verkan.
Stora ansträngningar torde dock göras på båda sirlor att
effektivisera luftförsvaret. Som exempel kan famhåll as de n
intensiva utbyggnaden av ett Ivrabotförsvar i USA samt utbyggnaden av den kanadensiska luf tbevakningskedj a n, som
kompletteras med långt utanför den nordamerikansk a k ontinentens kuster för luftbevakningsändamål konstbygg ci a öar.
Ä ven ifråga om det passiva luftförsvaret göras stor a ansteängningar. Det torde räcka med att framhålla pl an e rna
på snabbevakuering av USA :s storstäder.
Ur luftförsvarssynpunkt kan knappast någon rättvisa nde
jämförelse göras, utan det torde räcka med att här peka
på det förhållandet, att anfallsvapnen f n torde ha en k raft ig
övervikt gentemot försvarsvapnen.
Det antal landningar, som måste föras fram för att H1 avgörande verkan ifråga om1 motståndarens krigspotential, k an
ungefärligt beräknas genom noggranna studier av m otp artens industriella och befolkniugsförhållanden. Flera u ttala nden - bl a ett av f d ordföranden i mnerikansk a aton1:"
energikommissionen Dean - tyda på att man räknar i hu ndratal snarare än i tusental. Ä ven om man räknar m ed att
större delen av »avsända» laddningar inte kommer till avsedd verkan, måste dock de båda sidornas »lager» red an
nu eller inom den närmaste framtiden bedörnas som tillräckliga för att slå ut motståndarens krigspotential genom
hänsynslös insats mot industri- och befolkningscentra.
I detta fall är det sålunda icke längre fråga om någon
kapprustning utan i stället att hålla ett lager av såd:m storlek att avsedd verkan kan anses tryggad. Den antals m ässiga
relationen mellan de båda blockens innehav av atomlad dningar spelar alltså ingen roll.
Hittills har endast den strategiska insatsen d v s h em or tsbekämpningen behandlats.

En överblick ö~~r. de båda blocken~ tillgånga~· måste äv~r:
mfatta der~s moJ11gbeter at~. utnyttJa at~_Jnstn_dsmedel _for
0
k taktisk rnsats, v a r~ned ha~· avses bek~J~r.pnmg av f!ens stridskrafter, manu- och flygbaser, nulitara underhalls_erJ: er 0 s v. I detta hänseende kanuner antalet tillgängliga
]I J1
.
.. msa
.
t
o
t.e ~oras
..
dd ningar att spela en VI"] zllg
ro ll , enar
sen nras
1n .t ett s.tort antal mer eller mindre rörliga mål. Härvidlag
;~~~- västmaktern a s överlä~s.enhet be~y~lelse ~eke blott g~nm,11
att deras mark_anta underlags~nhet 1 mledmngsskedet 1 fraga 0111 konventionell a markstndsl~rafter och _1_11ed dessa samverk ande taktiskt flyg kan uppvagas, utan aven genom. att
den överlägsna a lominsatsen mot öststyrkorna kan ge ~oda
möjligheter til! fr ~ mgångat_·: på .~ron!en~a ... Dessa yts.~kter
sku lle emellertid mmskas, darest ost far t1llfalle at~ mhamta
försprånget. Då dett a är helt b~roen,de -~v de tek~uska mo.t
li!1'h eterna, anser m a n e mellertid pa vastmaktshall, att lag~t är betryggande mot bakgrunden av den egna överlägsenheten i fråga om tekniska resurser.
Även ifråga om de taktiska »leveransmöjligheterna» torde
Väst ligga väl framme . Här behöver endast nämnas atomrobotar och atomkanoner, som redan ha börjat tillföras
NATO-försvaret i Europa.

d

s trategiska system.
Allmänt.
Mot bakgrunrlen av detta läge, som. sålunda i princip innebär, att båda blocken ha möjlighet att genom strategisk
bombning slå ut motparten samt att Våst har en bestämd
överlägs. ~nhet ifråga om atomstridsmedel för taktisk. insats,
ha i diskusionen framförts olika tänkbara riktlinjer för utnyttj andet a v a tom.stridsnredlen.
Diskussionen har i princip u t gått ifrån att östblocket är
den offensiv a p ar ten i inledningsskedet. Det må dock framhåll as, att förespråkare finnas även f6r den uppfattningen
att Väst måste taga initiativet från början, varvid särskilt
fi~amhåili ts, att atomstridsmedlen ge den anfallande enorma
fo r ? elar, .särskilt om krigsöppningen sker i form av ett strateglskt överfall, r iktat mot industri- och befolkningscentra.
Bärtill komm er, att atomstridsmedlens stora slagkraft innebä r en stark komprimering av tidsfaktorn i jämförelse
~le d tidigare krigsföringsmetodet·, varigenom man på några
~ aga,r kan nå osmmna förstör~.~~~e verkan s011! det Y~lig?re
og a ratal att astadkomma. MoJligheterna att ater fa 1 gang
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i dc nts:;t..tl a områd?na ha emelle rtid i~k!' i1 k at~
1 na m nva r d grad, vador den anfallande har betydllgt stiir r.
möjligheter numer a att »smida medan järnet är va 111 11 e
))
•
L
f Il
..
stor krigspotential, ha r t ill~
ne ues1tter
om den aJLa
Aven
k_omstcn av alomstridsmcdlen. i l.tög wad nedsatt han s ll JÖj li ghelet· att utvcckb denna tillrack!Jgt snabbt.
Trots dc upp en bara !Hlckdclarna, som äro förbundn a ll lcd
a t t låta molparlen a nfalla f örst, h a r man dock p:1 v~ist m lidshåll. i ~ l en öppna disku~sionen utgåtl ifr&n att östbloc ket
l rolig tv 1s kommer att a nfa Il a fö r st. Detta övcrcnss t~i m1 nc 1 •
för övrigt välmed politiken i det p<'lgåcndc k a lla krige t då 1•
östsidan i enlivhct med d e n kommunistiska ideologie n kan
sägas vara pt1 slåndig offensiv, med a n västmakternas ] H lit ik
k an betecknas som i stort sett defensiv.
Inge n komm er att kunn a säga vem som börj a de. ös t kan
l ex börja m ed en A-bombsmä1l i Sovjet f ör a ll kom promelera väst och camo uflera de » rcp re~aliea nfall » som då
ullösas.
Dc strategisk a syste111, ~'0!11 framkommit i diskuss io11 cn,
lzunna bcnbimn as obrqränsad atomslrategi, bestraffninu s /1'((legi och beyrän:md atomstraleyi.
~~ c rks amllelcn

lJ'e ll obeyränsade afomsfmteuien.

Den obegränsade atomstrategien gf1 r i slora drag ut p <t all
ell strategiskt överfall mot Väsls hemort (främst USA) <; m cdelbart konaner att ullösa v edergällningsangrepp mo t ·..;o,·jctunionens hemort, utg&ende från Västs framskjutn a ~ w s
system. Ett sådant vedergällningsansgrepp skulle inncbii. J·a,
alt östs krigspotenti al ~lås ut p {l kort tid. \'i1sts bassy lclll
anses vara ~fl omfattande och utsp ritt, att denn a vedergiillning kan insällas biven om öst först försöker slå ut de ttn
bassYstem.
I-IL'u· öst b1n genomför sitt strategiska överfall, kan · \ isl
sålunda svara med samma mynt.
Dessa inledan de a nfall anses bli krigsavgör an dc, me n ]J ur
den fortsalla strategien i:i1· t ~inkt i"ir i stod sett höljt i du nke l.
D e t talas om ett »ryggbru!cl» krig, som, skulle för as hu ,· ud sakligcn m ed konvention e lla metoder och man fåe den uppfattningen, att man närmast tänkt sig rcnsningsoperati oncr,
omhänd ertagande av administrationen o s v.
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p en oinskränkta aiomstrategien förefaller gcnom tänl't en l st ifråga om inledningsskedel och det k an synas nalur'·~t att man inte velat länka längre mot b a kgrunden av den
:',~orm a förstörels e, som. redan f r~111 början skulle tillfogas
. .
.
.
båda parter.
p et kan trols dett a konslalcras, aH denn a str.ateg'J m.tc
uppfylle1· .de Lidiga~·.c hä~· uppslälld ~l krav en, enar (lc:1 ar
en stra tegi endast for knget utan nagon som l~elst ~~n.knyl
ning till förnuftiga krigsmål eller den efter k n get. ~olJande
fred en. Syslc!net inn~.bä 1: hell enkelt .n!o~·d o~lt SJalvnto~·,~~
och sålund a lllte en losnmg av d~ politiska. p1 ob~emen . ~r
tersom ingen part sålunda h ar uts1kter att vwna f_rcdcn, vil ket måst e vara m~lcl vid al! krigföring, kan den omskrankta
atom kri gföringen så lunda inte bclra!(.tas som en anvandbar
·o
strat egi vid en framlid a världskonflli.:.~..
Trots detta fvllcr den do<: k en uppg1ft, w m f a r ses mot
bakgrund en av ·det p t1gåen(~e kalla kriget. G~nom. det ytterst
allvarlia n hot, som kan nktas mot den offcnS·I va parten,
'(d v s Öslblocket) verkar den fredsbevarande. Så Yin~e \'äsl
var ensam innehavare a v atomvapnet v ar delta forhall a nde
särskilt tvdligt, men i och med att åvcn öst fick möj_lighct
att u tdela liknan de slag, kan metoden anses hava nu nsk al
i värd e även som fr e dsbevarande faktor. Det finns t o m
personer, som anse, alt den oinskränkta atomstr~ tcgi~n l~ar
spelat ut ~in roll för politiken i och med den fullstandtga
uppladdning som skett på båda si d or. Härvid har d?,ck ing.?.n
hänsyn l a&; its till a tt Väst än sf1 länge torde ha. de basta moJIighetern a att föra fram atomst ridsmedlen till dc u tsedda
målen.
Denna strategi verkar emellertid inte lika av~kräckande
ifråga om Joka'la konflikter, eflerson! v.äl kn a ppast n:1gon
tror, att uppkomsten någonstans ulc 1 varid en av en sadan
konflikt skulle utlösa oinskränkt atomkrigföring mot det angrip ande blo<:kets kärna d v s mot Sovjetunionen. Därcn~ot
kan hot et s ta rkt bidraga till a tt förhindr a en lok al konflild
att breda ut sig och kanske leda till en världskonflikt }-~ur
långt den aggressiva parten k nn gå, inn a n Jllolparten tillgt·iper ett oinskräkt ato mkrig, är omöjligt a lt fömtsc. Mot
bakgru nden av denna stntteois svåra kons ek venser för båda
t
""
alt h an k a n gao ga ns l(a l ao ng,
narter är det dock sannolikt,
innan ha n måste riikna med alt motparten gör allvar· av
hotet.
S.an unanfattninasvis kan alltså f a stslås att den obegrä nsade atom stragie1~ är en i högsla grad olämplig krigförings-
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111et~cl: son~o inl_e k~n ledoa ~ill förnuftiga krigsmål oeh so

alltsa mtc far tlllgnpas sa lanae andra metocl e t· stå till l llt
..
. l
l .
:::.
Htds
D a_remot
.;:~n (en anses va ra fredsbevarande sam t \C l']··.·
bcgransande 1 fall av en 'lokal konflikt.
''1
Ma!1 kan så:lu~~d_a inte avstå från möjligheten al l ut ]".
en saclan kn gfon ngsmctod, varför ansträngningarn·t ~sa
h_~lla anfa!ls_krafter vid ]iv och i hög beredsk~p n~åsl (• f ·~lt
sa!ta. petta 1nn e~är b l a att Väst inte kan draga sig l i!lh ~~t
fran sttt framskJutna hassyslem, vilket öst f n söker fr ·1 ~a
tvin~a P~ poolitisk väg uncle~· mottot »Inga utländsk a st ri ~1·.:~
kraft er 1 n_a~o,t land », varv1..d bl a den r yska utry m n 1 nuc.n
av det nnhtart betydelselusa Parkkala framhåll es s"
förebild.
·
· 0 lll

B e~lrajfninq.%trategien.
Beslr[~ffning:sstrategien utgör ett försök att inp as sa ~ll om 

v_apnet

ett sunt strategiskt sys tem, som bl a t ager hiin syn
allmän na kr a\'C'IJ i1å
k ngt o r t ngsm etod ern a.
D~n gå~- i princip_ut på att Vä~t rede~n under fred p {t di plomatisk vag skall hllkannage vtlka typer av veclergä lln in!>',
som komma atl utlösas vid olika former nv anfall fn''tn ö st's
sida. Som exempel k an följande nämnas:
·
Angrepp med konventionella lantstridskrafter (t ex i E u,·opa) mötas omedelbart med atomstridsmedel mot d essa orh
deras etappområ den och bakre förbindelser.
Konventionella flyganfall mötas omedelbart m ed ;II o mbombanfall m10l Ösls flvgbaser .
Flyga nfall med atomS't~·id~medel mot \'ästs militän1 slr idsJo·a_fter mötas omedelbart med atombombniu g av ös ls strategiska flygbaser och förråd av atomslridsmedcl.
Angrepp mot Västs befolkningscentra m ,ö les ome delll nrt
med utplå ning av östs alla befolkningscentra av b ely ,! el ~c .
1

i1l~ ~~-c . här inledningsvis framförda

. Av_ särskill intresse ä r, atl hemortsb e kämpning iek e skn ll

ti~lgrtp as annat än som svar p å angrepp mol egna h d olk-

nmgscentra.
Principiellt innebär bestraffnings-s trategi en sålun da. ntt
man genom att koncentrera sig på fi e ndens. militäni. sty rl'n
söker avväpna honom i stället för att j'örinta hono m. De t

inskränkta a tomkriget ingår dock som en sista utväg, därest
~ 1 an själv blir utsatt för denna krigföringsm eto d, men endast und~_e _d enna fön_tlsättning. o
.
B estr affn m gsstre~teg 1 en kan salunda teoretJsl;.t anses som
en HimpJig f~rm a': atomstrateg i m en slöter i stället på aHvarliga praktiska lund e r.
De t mest iögonenfallande torde ligga i målvalet. Flygbaser
Ji gga ofta i_ omedelbar närhel av befolkni!1gscentra . Fö_rråd
av atomstndsm edel torde vara ytterst svara e~Lt lokallsera
0 s v. I detta hänseende framslår för övrigt president Ei~en
]Jowers förslag vid Geneve-mötet 1955 angående ömsesidig
insyn i var andras produktion och lagring av atomstri dsmedel i intress ant belysning.
Vidare ger denna strategi ingen fri het i valcl av medel
och metoder för en insats, genom all Väst i förväg skulle
dekl arera sina avsikt er. Väst skulle härigenom binda sig för
ett stelt system, uneler det atl öst samtidigt ges mö j tigh et
att i god tid anpassa s ina dispositione1· härefter. En sådan
stelh et i Västs strategi synes därför ohållbar.
Härutöver tor de de tidigare berörda svårigheterna vid
målv a'Jet lält kunna leda till en utveckling, påminnande om
senaste v~irldskriget, då praktiskt t aget alla åt komliga mål
ansågos som milil~ira sådana, vilket skurJe innebära allvarlig risk för all atomkrigföringen snabbt öve rgår till obegränsad sådan, varigenom huvu(ls.yflet n'led bestraffningsstrategien skulle förfelas.
E1~ä1: metod en des sutom förutsätter diplomatiska å tg(ärder 1 fred, som torde ha små utsikter att bli genomförda i
prakt iken, torde den ha endast teoretiskt intresse. Genom
att bestraffningsstrat egien över huvud taget diskuterats, får
den emellertid även anses som ett led i Västs fredsbevarmH.le
Politik med särskilt sikte på att förhindra uppkomsten av
lokala krigisk a k onflikter.

Den begränsade atomstrategien.
D'en begränsade alomstrategien, slutligen, innebär insats
~Y atomstridsmedel endast mot fiendens stridskrafter och i
Frekt anslutning till pågående strider. Däremot Dnfallas icke
ll\e~.dens industrier, befolkningscentra m fl anstalt er, som
t go_ra den bakomvarande grundstommen i h~tns krigspoenhal.
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Denna begränsade stra tegi, som går ut på ett mer a )·kon.
~cntionel.l_~)> u lnyttj a l1(!e a v atm_nvapn et, l~ a r sin upp\ i n neJs e
1 NATO -fm·svaret av l-<,uropa, dar atomstndsme dcl m a s lc Utnyttjas för att kompens e ra östs nuv a r a nde kraftig a ö ve l'higscnhet i konventionel la lant- och fl ygstridskra fter .
Uttalanden av dc högre NAT'O-chcfcr na visa, a lt \' iis l ä··
fasl besluten a tt insötta atomstridsme del för taktisk t b ru]~
för a lt kunna h å ll a ett brohuvud p å Europa s. kontinent'
'
varifrån en se nare offensiv skulle kunna utgå.
På politiskt håll ha utta landen ick e varil lika k ate1wr isJ-a
och d e l föref a ller som om tankegå nga rn a d ä r gå ut '")la. a\'t
den politiska ledningen önskar förbehåll a sig b eslu t; nderätten ~ivcn ifrå ga om ullösand e t av en b cgräus a d at om·
krigföring.
tras
a
enn
d
även
tt
a
ed
m
ammanhänga
f:'
l
äm'i
r
f
torde
a
Dell
tegi lider av den svaghelcn, att den blir svå r a tt ]J å ll a un der
kontroll och a tt d e n lätt kan öve rgå i en obegräus a d atomkrigföring.
Gjorda offentliga uttal a nden angå e nde Västs a vs ikt a ll tillg ripa en begräns a d atomstr a tegi torde, liksom d e ti digare
beskrivna form e rn a , huvudsa kligen utgöra c ll le d i d et kalla
kr·iget med avsikt a tt avskräck a öst frå n ett a ngrepp i b n·o"
pa, som f n torde vara d en m est b etydelsefulla f rik lro nspunkten mellan d c bfHl a blocken.
Samman/aUa nde :-;ynpunkter p å de tr e typ erna
av atom:->tralegi.
Insats av atomvapen inneb~ir lössläpp a ndet a \' k rd ler,
som torde bli vtlersl svåra att hålla under· kontroll. \ ven
»taktislo> insals.k a n sna rt le d a till oinskränkt atomkrigfi' ·ing,
som med största s::lllnolikh e t le d e r till a tt ingen av d e !>:I da
parterna kan i egentlig m ening vinna kriget och framf ö l allt
.
den dårp tt följand e f red e n.
1
Å andra sidan innebiir vä stmakte rn as u rHlerlä gse n ll cl
fråga om l"onvcnlion e lla stridskrafter tilll a nds och i l11ften,
all atomstridsme del mås te utny llj a s å tminstone ta kti sk för
a ll de inte sk nll bli kast a de b a k:H, v a r igenom icke bl o tt dcras maldsfär skull e krymp a med ty å tföljande n e ds a lt po·
tentialutan även d e ras fr a mskjutn a b assvste rn för d el stra·
tegisk a flyg e l skulle raseras. D e ll a sen a re förhåll a nde sk u.lle
b cfr ·ia östblocket fr å n d e t allv a rligaste hole l, som \'å s l f n
kan utöva mot detsamm a och så lunda sk a pa e ll n yt. ~rl
gå ngslägc, som s·k ulle ge ö st h c lydligl gynnsamm a r e m i) jlrg·
heter till en slutlig uppgörels e med d en fri a världe n.
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Å en a si~lan ä_ro s å lun~l a möjlighetern a till ett på Ht ng
ik t ändamalsenlJ gt utn y ttJande av a tomstridsmed len mvck e t
~J)] å och å and1·a sid a n m å ste Yäs t utnyllj a d em 1ör alt inte
oå en säke r· und ergång till möles.
" Man har alltså f a stnat i en å tervändsar~ind , .som - till spcts?t - i pr a_ktikcn inn ebär,_ [ tt man ;~1åsl e var a i stånd
att vwn a elt kng med konv enlwncll a stridskrafte r om man
önskar v inn a fr eden , vilket måst e va ra det enda oclt allt
överskugga n d c krigsm å let.
Den kanske v iktiga ste innebönlen ~ir emelle rtid , a lt atomstrid sm edlen ställt m ä nsklighet e n inför så fruktansvärd a
konsekvense r i fall av ell vårlclskrig, a tt e tt s~'l dant icke Htr
till åtas utbry ta. Denn a avskräcka nde effe kt hos atomstrids)lledlen torde vara lika kännbar föL· bå d a parler och häri
får m a n se der a s väs c nlliga betyd els e. D e tta medför emellertid , att ingendera parte n k a n sa ck a efte r i utv ecklingen var e
sig i fråga om själv a v a pnen elle r d e ras trn n sp ~ rlmedcl
ävensom att hög b eredsk a p b~'l de för anfa ll och försv a r
mås te hållas.
Om d enna effe kt är a tomstridsmed lens största s tyrka så
tord e en allvarl ig svaghet var a , alt de icke kunna fö-rhindra
uppk on1.slcn av lokal a konflikter a v typ en Kore a, ly inge ndera part e l~. to r d e :r a ra b e redd a tt shipp a lös atomkriget om
han mte k~umcr s1g hotad till Jivel. Dlärför g~illcr det för
den def~nsrv a 1)[l ~ · tcn alt vara väl rustad äve n i f råga om.
kon ventiOnella slndskrafter, som m å ste kunna insätta s snabbt
och effektivt var en s::"l d a n konflikt än kan uppst å . I sammanh anget är del i slu tet a v d ecember Hli'i5 i E ngl a nd framförda förslaget om vbimpJiktssys le mets crsätt::u{dc med e n
stamanstä lld elita rm e a v sä rskih i ntresse.
J ämsides med atomstridsm edlen m å st e alltså ~iven de konvention ell a stridsmedl e n vid a reulvedd a s m e d oförminskad
kraft.

De små nalion('nws problem.
f En~l ast USA, Storbril a nni cn och Sovj et unionen dispon er a
11
over a lomslridsm e d c1, vilket medför svå ra sl r ntcgi ska
'·
pr\r~lem fö ~~ framfö;· _a llt c! e sm å n a tion e rn a .
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andra, som li~ga vid sidan ;_tV en sådan riktning, måste ,... 1.
a,_
na med att bh met· ell er mmdre lämnade åt sitt öde
Man frågar sig då vilket värde dc i fredstid upp;·ö t l·1 1
givetv 1"s• '.111s.'1u<tc
rå d et· ' ut<TÖr
.. e fred
Ila. Så. lä ng
paktsystemen
b
.
,
.
.
mng till e tt paktsystem ett visst s·kydd mot ancrrcp 1L .\1 paktsystemens huvuds akliga funktion torde knatpp as t ~.. 1 ~. 11
att bereda d e små sta tern a sk ydd utan att .skapa ett så "v ' 1 1a
samt utgå ngsläge_ som möjligt för blocket som helh et il1 ~· • ~
ett eventuellt kngsu~brott. Sedan kriget väl blivit eU faf ~
tum, tord e en strategi k omma att tillämpas som ovffger l l C,',.t
.J'"
'
.
.
Il
l
11
o l
]~a ~a ,:'1 oc 1 rce a st r ategiska bedömand en, var vid hä nwn ,
tlllmgapgna pakter, sm~1 hörig;h etsk änsla med andra n a t{011~~~~
o s v maste vika. Detta mnebar emellertid samtidigt, att små
~~a~er k?mllll:_l at! spel~1 deJ~ roll, so~n mots_varar ~ieras gcugrah~l-.a lag.e, t1llgang LJll ravar?r, ~IH.Iustnk apacitet och i nte
mmst kngsi.:~ aktens sa.mm a n sa ltmn g och styrka, obe rm' ndc
av om d e for_e ett krr gsutbrott äro ans,l utna till clt paktsystem eller eJ.
En liten n a tion kan så .lunda komm a att Jämnas åt si tt öde
o_ch har d~ tillgång en d ast till sina egna r esurser för d et nationella forsvaret A v r en självbevarelsedrift bör därfö r sm·'1
na~!oner icke r~.rlita _sig på den s k luckförsvarsprinc ipel;,
v_augenom. en vasenth g del av ett »h armonis kt» försv ar avsiktligt ersättes med c~t tomrum, som i ett kritisk läge avse~ fylla_s ut a~ en allierad storm akt. E n sådan lucka u ppstar otvJVeJaldtgt, om man avstår från sådana atomslr icl smedel, som erfordras för det nationella försvar et d ,. s i
första hand invasionsförsvaret. För detta försvar erfo 1d ras
i dagen läge atomstl'idsmedel, lämpade för taktisk in.~ats.
Det nu sagda hänför sig till en världsko nflik t vilken eme lle rtid enligt de t tidi gare resonemanget är mi1;dr c san nolik
mot bakgrund a v atomvapnens avskrä ckande effekt.
Däremot föreligger större sannolikhet för lokala ko nj' lik~
te~~· som !~ unna uppslå praktiskt tagel var som helst tn cf lcr
g ransomra d e t mellan öst och Väst.
Har c~et h o ta~e lilla... landet tillgå n g till ett cgcl go tt fö ~·
svar,_mmskas nskcn fo~" att det överhuvudtaget blir a ngnpet, l all syn n erh et om 1 en framtid atomstridsmedel sk ul le
~1igå i d e tta försvm·. Detta gäller vare sig detta ]and ingå r
1 e tt paldsystem eller ej.
Om hotet i s tä llet övergår i ett isolerat anfall, kun na fö rh å lland ena em.ellertid bli olik a .
Bärest det angripna landet ingår i ett av d e stora p aktsystemen, kan insats av stormakt ernas konvention ella strids-
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, ·aft er bli aktuell. Därenwt är det mindre sannolikt, alt ett

~~ 0111 krig sl~ppes lös vid såda_na »förpos tfäktninga~·» . Efter
<
11

el' eller mmdre utdr agna stnder kan det sedan handa, att

~ väl d sfredens intresse en politisk kompromiss tillgripes el~er rent av att den cn:;t pm·te.~l uppge_~-· ifrå~av~ran~e område.

I fall att den angnpnc daremot Icke tillhor nagot av de
två stora b~ocl~.en, måst~ han vara i st[n:d att föra en så
fram gångsnk for.~vars_stnd, att ~lel c~efens1va storn~_aktsbl~c
]' et finn er det forenligt med sma wtr esscn att lamna alI;1instone sittyolitislca stö~~ för en uppgö_rcl_sc. J t~ _s?gare försvaret kan for as, desto hattre te sig harvid moJllghclcrna,
att denn a uppgörelse u tmynnar i cH tillbakadragande av
angriparens. stri_d skraft.~r. Ju svagare ~läremot ~ör~_varet är,
ju större bhr nsken for en kompronnss e1le1' 1 varsta fall
att inte ens politiskt .stöd kan erhållas.
Den önskvärda segheten i försvaret skulle i hög grad
kunna ökas, om atomstridsm.edcl disponeras. Härigenom
skulle angr iparen tvingas att uppträda under atombombhot,
vilket i sin tur medför avsevärt bättre insatsmöjligheter för
försv ararens konventionella stridskrafter. Häri torde elen
största fördel en med innehav av atoms trielsmedel ligga
för en liten, fristående nation, som u tsätles för ett angrepp
från ett offensivt s tormaktsblo ck.
Däremot är det svårare att överblicka konsekvenserna,
därest d en anfallna v erkligen ser sig tvingad att insälta a tomstriclsm_edcl i s triden. Eftersom det enligt tidigare fört r esonemang är mindre sannolikt, alt det anfallande stormaktsblock et tillgriper dessa stridsmedel vid en lokal konflikt,
kan elen lilla nationen härigenom bli den, som först tillgriper atomvapnet, vilket kan anses ge angriparen en viss rält
att svara med samma mynt. I ctl sådant läge blir säkerligen
den lilla nationens läge snart ohållbart varjämte möjligh e ten
att erhålla stöd utifrån försvinner. Ur stormaktssynpunkt
s~cull e nämligen ett sådant ingripande medföra upp enba r
l'lsk för en utvidgning av atomkrigföringen, vilket m ed alla
lhedel m ås te undvikas.
Liksom fallet är i fråga om atomkrigföring mellan stormaktsbl ocken hamnar den lilla nationen här i en återvändsgränd.
Även för en liten nation innebär sålunda im;,ehavct av
aton~striclsmedel i första hand ett medel att avskrä cka en
stormakt från angrepp. För att så skall kunna ske, m ås le den
P~e~umtive angriparen emellertid övertygas om att man har
s~_val vil,j a som förmåga att göra en sådan insats i ett
ll.odläge.
34
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Även i fa.ll av en lokal k?nflikt k.on~m~r ,så l:m.~l :' l ill~å ng
till alomstndsmedel att utgor a en vrkt1g fal'"l01 f01 en lllen
fristående nations fortbestå nd, v ar s vär~~lc knappast h11~
översk a ttas, om landet är b eläge t i e tt gransonuH~lc mella n
öst och Väst och dessutom i e tl områ dG-, där frildlon san led.
ninaarn a mell an de b å d a blocken äro stora .
Dbet bästa exemplet på etl sådant land är olviv ebll.;t igt
vå rt eget.

Slulord.
Tillkomsten av aton1,str idsmedlen , särskilt vätebom be n,
har i m änniskans hand lagt nya vapen, vilkas enorma Yerkan kan m edföra, att ett storkrig tager en sådan vän dning,
att den fortsatta utve cklingen leder till katastrof f ör va d vi
kall ar civilisationen.
Medvetandet härom utgör emellertid en starkt å terh åll ande
faktor och utgör f n den säkraste garantien mot ett tredje
världskrigs utbro tt.
Däremot ha atomstridsmedlen icke lika stor förm å g,t att
förhindra lokala konflilder.
Hisken för alt invecklas i så d an a är störst för m er eller
mindre underutvecklade smånationel'. Däremot inbjuder icke
en liten nation med ett gott försvar till angrepp, fr amför
allt icke om detta försv ar är utrustat med atomstridsm edeL
Om atomstridsmedel för taktiskt bruk sålunda tillför as små
nationer, vilkas ledning utgör en garanti mot mi ssbr uk,
skulle antalet punkter utefter den långa gränslinjen J ~l l· l ~an
öst och Väst, där lokala konflikter hota, kunna i varJ e f all
nedbringas.
Som a ldrig tillförn e bygge r så lunda världsfred en i d ag på
»balance of power».
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Amerika nsk flottbyggnad spol itik av idag amerika nsk flotta av i mo rgo n
Av kap t en P . R U DBERG.

Världen h ar s tått på tröskeln till atomåld~rn i m er än .tio
, . Det ä r en lång tid för våra med en blrxtsnabb t ekm sk
~~~eckling b ortskämd a ~innen,. och d~ fö rsta tid.s l~alkylema
för atomkraft ens u tnyttJ an de 1 fredliga oc~.l kngrska s~n~1anhang h ar for tlöpan de fått revideras. Troskeln har bhvrt
~n trapp a, en lå ng trappa, och mänsklighe ten har endast
komm it upp för de första stegen.
Robotå ldern är i sin moderna skepnad jämngammal m ed
atomåldern och även där h ar utvecklingen varit lik~rta d .
Bilj ett er till Mars eller annan lämp!ig himlak ropp utbjudes
inte längre för omgående effektuermg.
Problem en k ring den nya eran disku teras nu mera nyanserat. Det tal as in te längre om att allt som fanns före at<?ml~.om
ben och rob o ten är förlegat och oanvändbart utan 1 slall~t
om en n aturlig, gradvis anp assn~ng till det . nya son1, Jcommlt.
Av revolutionen blev en evolutwn, av scrence f 1ctwn blev
science.
Flottorn as anpassning till den nya utvecklingsfasen har
skett m ed försiktig moderation allteftersom de nya vapnen
och kraftkä llorna lämnat rena experimen tstadiet och kunnat tagas i bruk - ännu så länge m est som avancerade försök. Den flotta som haft de största p ersonella och ekonomiska r esurserr;a bakom sig - den amerikanska - har därvid h elt n aturligt kommit längst. Dess pro~lem är givetv. is
av helt annan storleksordning och av delvrs annan art an
den sven sk a flo t t ans. Några direkta jämförelser är b åde
vanskliga och d irekt farliga att söka dra. Sitt givna intresse
torde do ck U. S. Navys· flottbyggnadspolitik alltid ha.
Bur d en amerikanska flotan rustar sig för att möta den
nya eran framgår bl a av en serie uttalanden ~om i slut~ t
av 1955 och bör jan av 1956 gjorts av USA :s marmch ef, anul'~l Burke, och åmiral Sides, förulvarand e »Chief of the Mis~lle Progr am», och designerad till förb an dschef p å det första
10
b?~kryssarförbandet. Den nyligen avlämnade för svarsproPoslhonen ger också en god bild av tendens erna.
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o en allmänna synen på dc amerikans ka sjöstridskr afternas up pgiftctb· gav ~1uiral Burkc i elt uttalande för pressen
len 5 decem er
o :
( »Flottor är vikli,garc för vår möjlighel att överJc·va som
fri a nationer nu än dc någonsin tidigare ha vari t. V ad mera
.. r fl ottorna ökar i vikt när nationerna la det rcvolutione ~a;1 de steget från olja till atomenergi , frfm trolyl till atom~iJr ängämne , från konvention ella projcklilcr till robotar,
från u nderljuds- till överljndsfl ygplan.
Alla vapen måste startas från jordens yta, antingen från
vattnet eller från land. H av hicl.;.er mer av j<'rdens yta iin
land. Havet tillhöt· ingen. Det k an utnylljas av var och en
som h ar sjöherravä lde nog alt göra det. Robot- och flygplan-s
startplatser kan spridas över havets o~indliga vidder. Dc
kan förfl ytta sig i jäm!förelse vis stor säkerhel och med relativt hög fart.
· Spridning, rörlighel och styrka är ord, som vi bokstavligen konuncr att leva av i den rohollid som ligger framför
oss. D et är nyckelorde n för vårt framlida försvar och tr\'ckclorden för den typ av stridskraft er som vi behöver fö1 · atl
överleva och vinna.
- - - Sjöburna vcdcrg~illningsstyrkor är el l av dc effektivaste avskräckan de medl en mot »alomaggrc ssion». Fartyg
är svåra mål att finna och hålla fast. Dc ilro ännu svårare
att försl öra efter det dc lokaliserat s. Det iir sant att fartyg
rör sig mycket långsamm are än flygplan, men de kunna förflytt as snabbare än landinstall ationer som flygriatser och
robotutskju tningsslati oncr. Farlyg är gäckande m ;"tl. Dc kan
dr a fördel av vädret för att dölja sig. Dc kan gör undvikande manövrar. Dc är ständigt i rörelse. Deras försvar mot
luften är svårt alt genomträn ga.
Det stora arbetet att bygga en modern atomålders flotta
har just börjat. Detta arbete kommer alt fordra allt del
skar psin n e, alla de ansträngni ngar och all den kunskap vi
kan åstadkomm a .»

,.;
'tl
~

""'Q)

..c:

Den nya flolian skall vara atomdriven .
D. S. Navy har i fråga om atommask iner ell avsevärt förs~r ång framför varje annan nation. Ubåten »Naulilus» ,
~arl dens första atomdrivn a fartyg, har nu varit i tjänst elt
ar och erfarenhet erna tycks vara mycket goda. »Alrcady
she has d emonstratc d undcrseas suprcmacv . Shc is the most
deadly submarine in cxislcncc today », säger ami ral Burke.

494

495

Ett systerfartyg »Sca-\Volf» träder i tjänst i år, och sex ubå.
tar om c:a 3.000 ton (Albacore-typ) med atommasl,i neti
äskas för budgetåret 1956/57.
Äskandena upptar även en kryssare med atonunaskincri
Detta torde vara ett experimentmaski neri, från viikel tn a 1~
räknar med att kunna dra de erfarenheter, man anser sig
behöva för att t a steget till atommaskineri på sto m iive rvattensfartyg.
Ett sjätte hangarfartyg av Forrestal-klasscn , »the m os! })o.
wcrful n1:an-of-war afloat» står på nybyggnadslistan fö t· h ud getåret 1956/ 57. stridens vågor har gått höga 0111 delta fartyg skulle förses med atommaskineri eller ej . Det s~ u tl iga
beslutet har blivit, att fartyget skall ha ett konven tJOn elit
turbinmaskineri. Nästa fartyg i serien skall om möjlig t för•
ses med atommaskincri, och erfarenheter härför skal l tydligen bl a atomkryssaren lämna.

Den nya flotian skall vara robotutruS'lad.
När U. S. Navy på allvar började med rohotfartyg ~ pro
grarnmet trodde man, enligt amiral Sicles, att de fö rsia av
dessa fartyg skull e vara i tjänst efter fem år. Själv hade
han blivit »Dep uty Chief of the Missile Program» i . _ ' avy
Department 1948 och hade förutsatts bli chef på det f örsta
robotfartyget 1950. Ingen hade då till fullo insett ljud ba rriärens problem och man trodd e att det ofullbordade slagskeppet Kcntucky och slagkryssaren Hawai snart skulle ingå i
flottan smn robotfartyg:.
Den 2 november 1955 hissades befälstecknet på det F)rs!a
robotfartyget, den ombyggda kryssaren Boston. De aktr a ~0,3
cm tornen ha tagits bort och ersatts med två robotu b k]ulningsställ med vardera två startbanor för luftvärn - roboten »rrerrier». Följande upp gifter ha frisläppts och k a.J~ ge
en bild av möjligheterna hos dagens »fron t»-robot. s ,~dva
roboten är c:a tre meter lång, vartill kommer startrak eterna, som är ytterligare tre meter. Liggande på utskjutni n gsb?·
nan är Ten:icr således omkring sex meter. Porten upp ges !1ll
c:a 35 km och farten till475 m fsek. Terrier styrs med lecbt rale
och har zonrör. De fyra på banorna liggande robotarn a k at:
avskjutas inom loppet av en sekund . »Bostons» robotd urka t,
som ligga omedelbart under utskjutningsbano rna, h a pla t.s
för 72 robotar. Två omladdningar per .minut är möjli ~a , vatz
för kryssaren sålunda under en m:mut kan avslquta 1
»Terriers».

Bild 2..
En amer,i kans teckna.res uppfattning av den atomdrivna robotkryssaren av »Salu »-typ. I ett avseende är te cknar1on me•r konventionen
än konstruktör erna ; öve rgången m~llan däck och bordläggning skall
vara rundad för vattenavrinning. (Jämför Halland. )

Systerf artyget »Camberra» omändras på motsvarande sätt
och beräknas träda i tjänst under våren J 95&, varigenom
U. S. Navy får sitt första robotfartygsförba nd. Fartygen kan
också avskjuta robotar mot land- eller sjömål genom att
medföra porlabia startbanor för sjöroboten Hcgulus. Så småningom avses robotkryssarna få inbyggda startbanor för sjörobot. Att dc icke nu få det uppger amiral Sides bero på,
att m an inte velat uppskjut a den tidpunkt, då »Tcrrier»utrustade fartyg ingå i flottan.
.. Kryss ar en Los Angeles h ar fö.rsetts med inbyggda banor
for »Regulus». Ubåtarna Tunny och Barbero ht; utrustats för
a t~ kunn a skjuta »Hcgulus» i marschläge och prov med utskJutning i u-läge pågå.
Hangarfarlyget Galvestone är under ombyggPad till robotrar tyg m~d sikte fr~imst y å ~len nya lå1!gdist~msr?hoten »Taos» och .Jagaren Gyatt far v1ss del av sitt artJllcn utbytt mot
startb anor för »Terrier».
Årets byggnadsprogram_ förutsätter ombyggnad av ytterligare fem kryssare till robotfartyg.
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Dc första fartyg, som från början hyggas som. robolfa 1·tv
finnas med i årets nybyggnad sprogram. Hit hör den t idiuat~'
nämnda atomdrivn a kryssaren, som beräknas bli pa "' c. c
11,000 ton. Dc skisser som hittills varit synliga på de tta fa~~
tyg visar en frfm konvention ell skeppsbyg gnad ganska avvikande bild med inkapslade , extremt ströml injeform ade
överbyggn ader; en veritabel ny giv ur konstrukti on ssvn·
punkt.
t·
lle
rega
f
fyra
dc
bli
clla
Till utseendet mer Jwnvcntion
och åtta jagare, som även stå på nybyggnad spr ogr mnm ct.
Fregattern a, på c :a. 4.000 ton och mycket hög fart , i1r av
samma typ som dc lre som redan är under byggnad p:'t San
Fransisco ~aval Shipyard och Pngct Sound Naval Sh iiJYal'(l,
Dc förses med Terriers och är avsedda att ingå i atta ckhangarfart ygsgruppc rna; därav det stora deplacen1e n lct och
den höga farten.
Jagarna, på c :a 3.000 lon, är i princip av samma k lass som
dc senaste konvention ella j aga r na, men en 12,7 cm ka no:1
utbyts mot ett robotutskj utningsstäl L
JJen nya flottan ~;kull vara basoberoen de.
Minnet av Pearl Ilarbor ~ir starkt och levande inom amerikanska flottan. Risken för en ny katastrof av lik nnn de eller
större omfattning i en krigsöppni ng har avsevärt ökats genom alom- och robotvapne ns tillkomst. Vä r det av stora. k on·
centrerade och svå rförsvarad c ovanjordsb aser har i m otsvar a nde grad minskat. Den svenska marinen h ar dr~1gi l konsekvensern a h~irav och bygger bergrum och skyddst unnla r.
De slora sjömaktem a ha dragi t de av sina annorlu nda u tgångslägen och uppgifter betingade logiska konsekv en'>e rn.J
- bort från dc :-:>lora baserna. Den amerik anska flo Ha n hö rjade först och har hunnit lä ngst. Så snart ett krigsh ot uppsUl.r skall fartvgen [!/t till sjöss och uppehålla sig där, spr icl<~ a
och svårJokalis erade, tills krigshotet gått över ell er Jmg
utbrutit.
Faststtillan dct av dessa nya linjer har medfört en gr undlig omvärderi ng av reservflott ans användbar het i ett . ev.
kom.mande krig. Uppenbart är, att långa rustn ingst ide r J_cl.~~
längre kan accepteras . Meningarn a ha också gått starkt 1sa t
vid bedömand et av cH globalt atomkrigs långvari ~h ct och
dänned hur stort b ehovet blir av fartyg för sjöfarl ss~'ydc~,
minsvepni ng m fl under en lång tid pågående op era tw nc.'~
Tendensen i U. S. Navy synes var a att kraftigt rc d nc Cl<

talet i reservflott an ingående farlyg och hålla dc som bli

1
~~ar i h ? g mobiliseringsbc1~edskap. Motsvarancl~ tenelens. in-

britllska floHan framgar klart av den nyllgcn pubhcc-·
• de »Statcmen t of Dcfence 1956» .
11
l < E n annan följd av delta ställningst agande är alt antalet
rustade fartyg i linjcflotla.n ökas. Pro.cc_ntcn _rustnd<: farty_g
av d et totala antalet har 1 US N a vy 1 fredslid al dn g van t
<å hög som nu och den tenderar att ytterliga re öka.
" Ett ök at basoberoen de fordrar en effektiv och riklig fartygsbm·en __undcrl~ållsorganisation . Amerikans ka f~ottm~ h_ar
ett stort iorsleg 1 den erfarenbet och den matenel harfor,
som samJats under andra världskrige t. På senare år har
trän gfartygsbes Wndet utökats m.ed stora snabbgåen de fartyg, bl a av »Marincn>- :klass, och denna utökning fortsätter,
nu i långsamma re t8kt
En mera allmän övergång till alomdrift medfö r giv::tvis
en avgörande förändring av unclcrhålls behovct. Proven på
»Nau tilus» ha enligt Sceretary of the Navy Thomras giv it
vid h anden, att dess a tommaskin eri kan driva ubåten mer
än dubbelt så länge som man från början kalkylerat m .e d
och att riskerna för besältning en visat sig betydligt mindre
än vän tat. Fartyg med atomdrift få ett basoberoen de, som
in tet f artyg haft s eda n segelfartyg ens tid.
oDl

Den nya j'lollan är och skall bli all/me r f redimcn~; io n ell.
Grän ser na mellan uppgiftsom rådena för fartyg respektive
flygplan i sjökriget var förr om icke skarpa så dock fu llt
möjli ga att urskilja. Denna gr~ins börjar inom amerikans ka
fl ottan bli allt mer obefintlig. Samarbete t mellan vapenb~i
r aren på eller under ytan och i luften, som under andra
världsk riget drevs Jångl, har under de tio år som gåll seda n dess ytterliga re ulvccldats. U. S. Navy är air-m inded i
speciellt hög grad. Härtill bidrar nalurligtvi s, att den redan
från början haft c lt eget flyg, som utvecklats med tanke på
Upp tr ädande till sjöss i direkt samverkan med fartyg. Härigenom undslapp den också en del av d c bitlra strider om
f~rtyg kontra flyg, mm rasade i dc flesta mari nl betonade
~ander unde r mellankrig sperioden. Helt fri g iek den dock
lille, det svarade Douhet-lär jungen General Mi tchcll för.
}31 a k onkurrense n med d et sedan andra världskrig et själv··
stan~liga flygvapnet har medfört, att nya flygplanty per t ill
~n ann~~yget drivits frm~l i hög lakt. Bland dc sei~wste tills~-.ot
en m arks de J1angarfar tygsbasera de Skywarno r och :)k y-
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hm~J.<, snabba långdistansplan som kan bära atomva]Je n
Och
·
anllflygrobotar.
D~.t första rcadr.~yi;a sj öflygplanet, Sea-Master bildar c· l .
och opp?ar nya lli OJh~heter för sjöflygplan. Det första e:;.;~ ~k
1
plarct forolycl~ades efter sex månaders lovande förs öl · . orsak~tdc ett . tlllfälligt stopp, men nu är försöken och' ~~h
1
verknmgen ålct· iB'ång. Ett annat allsidigt användbart pl · lSca-Dar~, lwryyhgcn kommit i produktion. Det land ar a~}
1
vattcnsl~Icl~~· for alt: när ~~trlcn ncdgår, dcplacera. H~iri ~~
f~.
även
ör
Det
nom 1mnsl~as landmngsslrackan avsevärt.
or sett m.ed h.Jul.
Sedar~ två <'lr tillb a ka pågår försök med två olika h·p er
av vertJkals lartandc flygplan, Convair XFY. Det ha r ·i cl·e
me:h.lcla t~ någo.t om, l m~:uvida dessa plan kanunit i seri epr~ ..
agnas dem cmelledid ' inte c 11 (·[ ·c1s·t 1·
d u klwn. Stort mtresse
· E ngland.
..
USA ~~ t an aven
1
Hebkopt.ern har .funn~t allt vid.arc användningsom d td en
och aut.ve~Uas sp~c i ellt mo.m ma~·mkåren. Tidigare ha r ett
~lan:-.a.~fat tyg omandrats llll hehkoptcrhangar farlyg oeh i
~ rcts. askan.~le_n uppta~cs ytterligare ett. Helikopten~ utnv ttJ~s. VH~ a_mfibie~pc_r atJOner f?_~· ~.rUlJI~- och materieltran sp~1 rt,
fo1 spanmg, ubatsjakt och SJOraddmng.
Fl)'gpla1; som. ir~.teg_rerandc del av ~en sjöstyrka _ äYcn
en liten saclan - ar 1 det närmaste elt axiom inom amc ri k.anska f~ottan . De~1 senaste t idens nytillskott inom dess m arlllflyg foridarar till fullo denna inställning.

1

---t- 1~

.~.obo.lutr~u;lad ?ch tredii~1ensionell, p å .god väg mot at omduft och basobc1oende maler den amenkanska flott an dag_ensokray. Vad_ som nu kommer fram är frukten av m e r än
ho ars forsknmg och experiment, som kostal och k ostar
enorma su!umo~·: Det l1ar tagit längre tid än m å ngen t ro tt,
men por~gangsfo~·et synes dock vara övervunnet. Man ka n
nu verkligen se 1 dagens amerikanska flottbyagnaclsp oii tik
:s
den nya erans framväxande flotta.

Störa eller förstöra -

kustbeskjutnings-

takfik under andra världskriget
Av l öjtnant B. SCI-J UB ACK.

Lord Nelson uttryckte en gång sin uppfattning om örlogsfa r tygs insats mot kustbefästningar med orden »a ship's a
fool to fight a fort». Så stor var respekten för denne sjöhjäl-·
tes visdom, att ett halvtannat sekel skulle förflyta, innan
man på allvar fick anledning att rucka på denna teori.
Sj öartilleriets insats under första världskrigets Gallipoliföretag tycktes även styrka d e n Nelsonska tankegången. Vid
analysen av företaget förbisåg man, att fartygselden i själva
verket dr ev ned de turkiska försvararna i sina skyddsvärn,
utan noterade fastmer, att de landstigande britterna mejades ned . E lden lyftes nämligen för tidigt, vilket gav försvararna ti d att hämta sig. Vidare beaktade kritikerna ej tillräckli gt, att den svåra fartygselden ideligen stoppade tur'kiska m otanfall, seelan invasionen väl lyckats.
J ap an erna började under andra världskriget med att an•
vänd a större flottstyrkor för kustbeskjutning. Så skedde vid
de beslutsamma försöken att återtaga Hendersonflygfäl tct på
Guadalcanal. Dc allierade insåg dock redan före krigsutbrottet värd et av sjöburet eldunderstöd åt armcstridskrafter , sär ..
skilt n är det gällde s k kombinerade operationer .

»Slöra - neutralis era - förstöra».
Vid ku stbeskjutning strävade man allt efter råd och lägenhet eft er slörande, neutraliserande eller förstörand e verkan i m å let. Den britliska Medelhavsflottan ·besköt vid flera
tillfällen under de första krigsåren italienska hamnar och
tysl~-i t alienska stödjepunkter och inskeppningshanm ar i Nord~fnk a, p å Kreta och Rhodos i störande syfte. Dessa operaboner sk edde ofta på återväg efter konvoj eringar och p å
gr.~n d av bristande flygskydd nattetid. Den materiella förstoreisen varierade, men den psykologiska inverkan på trupPer och befo.ikning b edömdes vara värd insatsen.
oMed neutraliserande eld ville man trycka ned försvararna
sa. länge, att dc ej skulle hindra en l andstigning uneler dess
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mest kritisk_~ skede ~l ~ s tn~tpp ernas debarkering n e _l_r a 118 _
portfartyg ltll JandstJgnmgsbatar. Flottans lmvuduppg1f t vi l
den allierade invasiouen i franska Nordafrik a var j u st a~t
neutralisera strandba llerierna.
I hörjan a v kriget bestod kustb eskjutning av elt kor l b 011 1_
bardemang med hegrä n sade am mu n i lionstillgi'l ngar, som U lfördes av fartyg, manöv e rerandc med hög fart. Lägge r llla n
därtill sold a lens fruktan för förluster, orsa kade av egen fa~"
lygseld, och dc flesta sj öofficerares skepsis mot dett a utn yt.[.
jande av f a rtygen, så kunde m a n i bästa fall endast hnp ]las
på neutraliscrn ndc ve rkan. Utvecklingen skulle tmd er h· igets gång leda dä r hän, alt kustbeskjutningens friim sta u ppgift blev all förslöra strandför sva ret Fientliga b a tterier och
försvarsanEiggninga r skulle sålunda göras obrnkbnra efte r
sjöartilleriels insats .
En väldrillad eldledninq:;palrull är nyckeln till
/ramgång vid Jwstb eskJuln ing.
Fartygsartilleriet skulle d essutom kunna fungera som rö rligt artilleri åt armeförband. D.cll n eldunderstöd ~ir s~irs k ill
betydelsefullt under en invasions första tinun::n-, då kn no ncr
och s trid svagna r unnu ej hunnit ilandföras i lillräckli g o mfattning.
För m?tlangivning och eldreglering lu·äves föe denn a snlnverkan ett specialutbildat orga n, den s k eldlc<lingspatr ul lcn.
An11erikanarn a , som Hl35 började hedriva la ndstigni ngsii ':ningar på ön Culehra i Karibiska sjön, kom sn nrt unde rfund
med att den av enbart sjögående personal beslående p at r ullen inte fyllde anspråken på en snabbt och säke rt a rbc l,l tHlc
hink melian land- och sjökrigaren. Del var svfn·t aH land ·
sätta eldledningspairullen hos just det armCförban d, so 1n
skulle ges eldunderstöd. Personalen fick ej heller tid a ll hck anta sig m ed truppen och dess stridsplaner. Den sak nade
~ivcn tillräcklig kännedom om armctaktiken , vilket f ord rades för uppgiftens lösand e.
Efter slridsmässiga försök gjord es eldledningspalmlien ~ i.! l
en »joint t a sk for ce» på lägs ta niv å. I denna ing-ick e n SJ?~
officer och en artilleriofficer ur anncn, som tillik a st od fo i
radioperson al och -ntrnstning. Amerikanarna prakti sera de
sålund a e lt system 1ned sjöofficerare i land, som tolk ad~
landmilitära önskemål i sjöartil1eristiska termer och gaY f<W
tygen ord er på »sjöspråk». Nedslagsobservationernn gjordes
av armearlilleristcn.

]\1ed stöd_ ~v erfarenheterr_1a från landsligning~rn~ i Stilla
}lavet mod~f~e~· a d es eldlednmgspatrullens _orgamsa tJ oi~. efoter
rawa. Divisions-, regements- och batalJonsstaber forsags
faed 1)ersonal från en 1943 upprättad eldunderstödskår. Offif. unger a <.l c son1 sa m-•
o
. l(aren
.
o
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~~1 dsofficerarc _resp . ned~lagsobserv~_törcr .. Hadiom~l~rielcn
latth ~ nterhg o_ch_medfor~les_I regel pa Jeep ?- ~··
bleV säker
Britterna vande pa steken 1 su1 orgamsatwn. Den lanlmilttäre befälhavaren tilldela~lcs en ku stbeskjutning~<?,fficer_ ur
nn:e n. Denne s k fr amskJutne bombardemangsofficer Vlda~eb eford rade önskemålen om eldunderstöd såsom en land1
~nilitär fråga till en sambandsofficer - likaså ur armen på det skjutande fartyget. Denne stod i personlig k~t~t~kt
med artilleriofficeren ombord, som tolkade de lanlmtltbra
önskemålen åt fartygets eldledning.
Systeme t bestod väl prövningarna under Sicilieninvasionen
samt vid Salerno och Anz io . Flera förhäitringar gjordes på
grundval av stridserfarenhetcrna, vilket senare ~kulle komma
den stora invasionen över Engelska kanalen till godo.
Eftersom eldledningspatrullerna ständigl uppehöll sig i
stridslin jen, var förlusterna stora. Vis nv stridserfarenh eterna dubblerade ledningen patrullerna. Det berättas, att två
officerare med denn a tjänst träffades på en puh före invasionen och fann, alt dc tilldelats samma uppgift men med
en kvarts niCllanrum.
Un der krigets gång visade det sig, att fartygsartilleriet med
fram gång kunde dirigeras från fygplan i luften. Eldl edning
från luften spelade en stor roll p å D -,dagen i Frankrike och
utnyttj ades i allt slörre utsträckning dårefler i Stilla H avet.
De allierade använde lättmanövrerade, ensitsiga jaktplan sttsom Spitfire, Mustang och Gnunman \Vildcat för all minska
luftvärnets effekt. I klart väder gjord e man t ex nedslagsobserv ationer på clt avstånd av åtta kilom e ter fr å n 1.200'1.800 m höjd. D en väsentliga fördelen var, att flygplanen
kunde genomsöka terrängen långl framför och på sidorna
om de fr a mryckande trupperna efter sannolika mål, im·a pPortera dem till fartygen och observera eldverkan. Fientliga
batter ier och andra fonnationer kunde på delta sätt lamsl_ås i förväg. Dessutom tycktes blotta närvar on av eldlcdlllngsflygplan lysta pjäser, som fruktade alt röja sitt hige.
I regel gjordes n edslagsobservationerna av e n rote. Ett plan
skyddade det andra från fientligt flyg så alt det andra skulle
k_tlnna koncentrera sig på nedslagen. Eldreglering från luften
forek om endast i undantagsfall.
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De fö rsta lärospånen vid Guadalcanal och i Nordafrik a.
Under övningarna på Culebra hade ännu inga kulor susat över huvudena på landstigningstrupperna, varför man
fruktade förluster på grund av den egna fartygseld en . Dn.
der amerikanska anfall på Guadalcanals stränder utför lies
emellertid kustbeskjutning över landstigningsbåtarna. ~ 'ågra
förluster, åsam.kadeo a _v den understödjande.. eld~n b ar ej
rapporterats. Så smanmgom blev eldunderstodet allt »populärare» bland trupperna.
Bekämpning av kustartilleribatterier utgjorde flott ~ns huvudinsats i N ordafrikainvasionen. Mot N el sons te on tysta ..
des de franska batterierna effektivt under själva lan ds tigningen. De hade dock för vana att leva upp, sedan el den
upphört. Eftersoul beskjutningen utfördes ]~å stort avst ånd
och under hög fart åstadkoms enelast neutralzserande verk an.
Den insats, som erfordrades för neutralisera ett b a tteri,
illustreras bäst av britternas ansträngningar i detta syfte
mot 15 cm batteriet Houlgate i Sword-sektorn i N onna ndic.
Tjuaofem skjutningar utfördes, vartill åtgick över 1.000 granat;r i kalibrar mellan 40,6 cm till 13,2 cm. Fyra slagskepp
och monitorer jämte flera kryssare engagerades vid fl era
tillfällen. Såsom kapten Stjernfelt framför i sin bok »Alarm
i Atlantvallen» hade det säkerligen varit m.er ekono mi skt
att söka slå ut pjäserna genom ihållande verkningseld vid
ett och samma sk j uttillfälle.
Att det kunde ha sina risker att upptaga strid mot ln ndbatterier, visade det misslyckade anfallet mot Da kar 1H-JO,
varvid ·s lagskeppet Hesolution och två jagare för fler a månader försattes ur stridbart skick. General de Gaulles la ndsättning i staden omintetgjordes av kustförsvaret, som förstärktes av slagskeppet Hichelieus träffsäkra eld. Stri d·;~.r;
ståndet uppgick i det klara vädret till mer än 20.00(), DL
Fartygen manövrerad e med hög fart med hänsyn till uJJ;l LShotet. .
Neutralisering ersätts av krav på förstöring.
Vid erövrinaen av ön Tarawa i Stilla Havet ställdes de
amerikanska ~aberna inför problem.et att föra i land t rupperna på en ö n1.cd både svårt kustartill~ri och ~tt väl u~:
byggt strandförsvar. Japanerna km~de mot?- nuH· msol d.al~l
na med omkring 200 kanoner av ·s kilda kalibrar. Det ~·a cl~ l~
ej med att tillfälligt tysta dessa pjäser. De måste defm ll1V
förstöras, så att hotet mot trupptransportfartygen minskades

h så att de lättare vapnen ej skulle anställa masslakt bland
anfallsvågorna. För att uppnå detta farmfördes
f:rtygen nära ku~ten under eldgivni.~l.g med låg fart, trots
tt del var trollgt, att fartygen darunder skulle skadas
. t
a
aJlvarh g ·

dc förs ta

på D-dagen öppnade slagskeppen och kryssarna eld fr ån
15.000 m och kröp så småningom ner till 2.000. från kusten.

Av detta företag lärde sig amerikanarna bl a följande:
1. J apanska landbatterier kunde med fördel anfallas på
kort a hå ll utan manövrar med hög fart. Amiralen Hill före ..
slog t o m, i sin slutrappor t, att j agarna borde gå så nära
ku sten, att de kunde få användning av sina 40 mm pjäser.
2. Med en så oerhörd eldsamling mot den relativt lilla
ön omöj liggjordes nedslagsobservationer, varför den systematisk a förstöringen blev slmnpartad. För att uppnå förstörande verkan m å ste direkt eld avges fartyggsvis med låg
salvtakt från små avstånd. Prickskjutning erfordrades således.
3. Intervallet mellan tiderna för eldens lyftande och
själva landstigningen måste minskas, så att försvararna ej
skulle hinna bemanna sina vapen efter bombardemanget
och stå redo, när den första anfallsvågen landsteg. Vid Taraw a misslyckades amerikanarna med detta och förlorade
mer än 3.000 man. Elden borde först lyftas, när c:a 400 m
återstod för landstigningsbåtarna till stranden.
Man drog omedelbart konsekvenserna av dessa erfarcnhet~r. Vid Iwo Jima iakttogs framryckningen från flygplan,
v.anfrån läget kontinuerligt delgavs ledningen. A v den takIlska situationen pålvingade ändringar i beskjutningsplanen
kund e på så vis göras.
På öarna Hoi-Namur och Kwajalein i Marshall-gruppen
1944 åstadkom man j'örstöring av det japanska försvaret
~ck vare att erfarenheterna fr å n Tarawa utnyttjades rätt.
l·~ mellan 8- 9.000 japane~nao lyckades end~st nedgöra om' 1ll1g 300 soldater ur manukaren och armen.
.. Tun ga och fortifikatoriskt starka batterier visade sig så;.al i Normandie som i Stilla Havet vara relativt okänsliga
~r .~åväl luft- som sjöbombardemang. Direktträffar mot
el ch·oret eller i embrassyröppningen erfordrades för att sätta
~iess~. batterier ur slag. Lättare och oskyddade pjäser visade
g dar emot vara känsliga för beskjutning av sjöartilleri.
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K ustbeskju tn ingen s tre moment.
Det försla momentet i flottbombardemanget inleddes i t·eael en timma före själva landstigningen. Avsikten var, alt
~eutralisera dc kustbatterier, som med sina kanon et behärskade invasionskusten, så att urlastningen från tr anspol'[,
fartygen till slonnbålarna skul~e kunna ske _osl~~-t. o
Angriparen i andra v~irldskngct hade alltLd forn~ ~m cn av
elt to talt eller lokalt luftherravälde. Hans flygbekam pn inrr
av invasionskusten igångsattes ofta långt i förv~ig a \
strategiska bombfly gel. I N ormandic inleddes t ex de n förberedande uppmjukningen av försvaret redan ftlta vec ko r
före D~dagen. Med 23 .000 ton bomber lyckades m an doc k
.
endast oskadliggöra tretton pjäs~r._
Liknande erfarenheter hade tl([Jgare gJorts pa de ilesta
krigsskådeplatserna. Den brittiske generalen . Br~ok y llr adc
infÖr invasionen av den ilalienska ön Panlellana, atl 'i \' llr ighcten med att hålla ctl kustför~var nere med enbart 1:1yg
låo i den ödesdigr a paus, som alltid uppstod, sedan d c sis ta
bo~nberna kr·e verat, tills trupperna nått land. Under de nna
lid hann fiende n hämta sig så alt hans vapen kunde be mannas. Det blev därför nödvändigt m ed ett andra momcL; nä mligen »peppring» av strandförsvaret med .. sjöartillen ~ som
kunde uppnå förstörande verkan, och baltre koordme ras
med den första landstigningen.
Under moment tre skulle den sjöburna kanonen fu ll'~c r a
som r örliot artilleri åt armen. I Stilla I-lavet skedde detta t
slörre omfaltnina först 19-14 vid Marianerna. Tidigare u tn yttjades fartygen e;dast under några timmar, men nu läm_nn <~cs
eldundertöd, så länge fiendens linjer låg inom porte. Y HI Salerno i Italien räddade sjöartilleriet de allierades brohu vud
i och med alt det tog knäcken av den tyska motoffensi ve n.
Den brittiske amiralen Cunninghmn skri ver: »Il was th e naval gun-fire incessant in effcd, that held the ring whcn
there was danger of lhe enemy breaking through the b eac lle~
and when the overall position looked so gloomy. More cannot be said.»

det

n
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Målval och sk}utförj'arande.
Eld, av_~iveJ: i störande syfte, rik~~de~ vanlig:n.. 1:1ot -~~I~ Ligr:
hamnanlaggnmgar och transporlvagm . Und~r o!... ent.ug_ct,6 _
Nordafrika använde britterna fartyg för bcslqutmng av f l)~
fält, lanelsvägar och truppk~:mcentralioner. ~:.esuH::t~t ~]ci1 :
att fienden tvingades flytta sma transporter langre mat l,tll

{nstb atterier och str~n dförsvarsnä~_t en ..var dc begärlig:::.ste
för den nculrallserande och forsto_randc kust.be~lq utJl~a en. E ldver kan ko ntrollerades med flygfotografenng. I
11
~llYa Havet.. ga_-y man sig ej ~örrän n:åle~1 skjutit_~- sönder och
5 111 an. D ar agnades ocksa mer bd for den forber edande
s~:I{j utningen med ~j öartille_ri (t ~x 13 clag~r vid ..Ma~:iancr
b ) m edan man i l\ormand1e av overrasknmgsskal vanlade
na d den till själva D-dagen. Vid Marianerna började m~1e
~~I~anarna _me\l att l~igga el_~överfall även _mot endast uu_sstänld a art~llenstallmngar for alt skydda s1g mot obehagliga
..
. .
.
. ..
överrasknmgar:
Em ellan åt tvmgades sJastyrkor att mot sm vilJa bekampa
batterier i stället ±:?r ~e av a1:men önska~e målen. Et~ typexemp el på detta ar f~ottans ms::ts mot Che1:bo~!rg, da d~n
allierade sjöstyr kechefen Deyo mvecklades 1 forsvarsstnd
;not kustartilleribatterier. De tyska_ stödjepur_1 kterna på landfronten lämn ades av denna anledmng obeskJulna och kunde
därför bjuda så hårt motstånd att de allierades tillträde till
den vi k tiga h amnen fördröj des med flera dagar.
Sj öartilleriets eldunderstöd på dj u pet bjöd på s~örre. omväxling, va d målvalet beträffar. Under den försla mvaswns~
månad en i F rankrike skö ts 10 % av alla gr anater från svårt
artill eri m ot infanteritrupp , medan 28 % av de medelsvåra
kanon er n a s pr ojektiler var avsedda mot stridsvagnar och
nuotorf or clon. Omkring en ferntedel av alla skj u tJoa projektiler förbruk a des under samma månad mot kustartilleri~
batterier.
Am erik anarna och britterna sköt på bäring ti.ll en punkt
i land vilk et bl a fordrade noggrann bestämning av eget fartygs läge. T r äffsäkerheten rapporterades vara god. Vid eldunderstöd på d j upet har man från Normandie fun_nit, . att
e~dgivningsavs t åndet i medeltal var 15.300 m och mskJutnmgskottens medelfel från målet 133 m.
Under n eu traliseringen av kustbatterierna och nerbekämp-ningen av strandförsvaret använde man antingen direkt eld
eller indirekt med hjälp av nedslagsobservationer från l~lf
ten. För eldu nderstöd i det sista momentet leddes den mdirekta elden av eldledn ingspatruller eller med hjälp av
observatörer i flygp l an.
Noggrann och lång utbildning fordrades av nedslagsobserVatörerna , som måste kunna särskilja egna nedslag ~land
~n_dra f artygs salvor. Kuperad terräng försvårade både 1den~~f1eringen o~h problemet ~tt l~unna ~~~Ila elden på ~:~ål_._ En
Iten korrektlon mot ett mal pa en hoJdkant kunde forlagga

~]en
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salvan i d alen bortanför. Vidare måste eldlednin_gsl~ er~o nu.
len känna till fiendens taklik så väl att anfallsvar d1 ga ll1i\ \
utvaldes.
stridsavstånden varierade alltifrån maxim.umskollvi<lden
för resp. kalibrar intill någt:a tusen _meter ~rån oslr::md c n. \'id
Omahastranden i Normanche kom Jagare m pa karlar e hå ll
än 1.000 m. Slagskeppens stridsavstånd låg i regel p å Ui.OOO
- 17.000 m, under det att kryssarna öppnade eld n C
1gra Lusen meter närmare land.

I kw;lbeskjutningen deltog konventionella örlogsj"arl yy,
komplellerade av specialf"arlyg.
Mot kustfästningar insattes slagskepp, n1.onitorcr och k ryssare. Med sitt grövre artilleri o~h sin goc~_a bepansrin g i.i g_de
dessa fartyg de bästa förutsätlnmgarna ~or att kunn a la _1lu
med kustartilleri. An1erikanarnas och bntternas uppf all m ng
om vikten av att sätta in slagskepp n1.ot försvarad k u st, divergerade något. I Stilla Havet utnyttj :'l de USAi fliti g l _ä l ~lre
slagskepp. Amiralen Cunningham sknve_r . om detta 1 s ~na
memoarer: »The Americans in the P aCiflc place d a lugh
valne on naval bombardment in support of amphib ious as"
saults, particul arly by battleships, much_ higher than I tho ug~1t
was really justifiable. Though we prov1d~d all the batlleshtp
bombardment that was asked for, I considered the d emands
rather excessive. Here I think I was wrong.»
J agarartilleriet u t nyttja des dels i närmar~ ~nslult~ing _li}l
själva »ship-to-shore-nwvement», dels s.o m rorll&t a~lll ~en ~ t
landsatta trupper. I Engelska kanalen mledde sJuHw JaWu.e
stormelden. Ända ned till 2.000- 3.000 m från stranden fol_Jde de invasionsfarkosterna och öppnade eld med all a barande pjäser. I Stilla Havet etablerades ett. myckcl gott
samarbete mellan jaaarartilleriet och eldlednmgsp atr nll en.
Jaaarnas
eldunderstöd blev oumbärligt, bl a när d et gi.i.llde
b
att rensa tagna öar.
..
t·
För att ytterligare öka eldkraften mot strandforsvar et u.
nytlj a des specialbyggda fartyg, vars uppgift blev att p å k~l t
håll understödja landstigningen med lätt artilleri och r ake·
ter. Eld öppnades på cirka 4.000 meters avstånd.
.
__
Under långvariga bombardemang slet fartygen ut sm a ]~a 
noner, varför särskilda åtgärder måste vidtagas. Und er 111.
vasionen i Normandie återgick fartygen till hemmah_~n1 11 aJ~
där redan hårt trängt kajutrymme måste reserveras for el
TÖrsbyten.
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stor ammunitionsinsals erfordras och ger bedövande
effekt m ot pesonal.
för att neutraliserande eller förstörande verkan skulle
upP 1: å.s mot starka beton~fästn~ngar oåtgick mängc_ler av ammuJ1ltwn. ~T ar ~le t ~-trategiska laget sadant,. att str~d blev aktuell m ot ~1entllga overvattensfartyg eller flyg, skarptes kraven ytterligare på ammunitionsförsörjningen.
Under de första dagarna efter landstigningen i Frankrike
avfyra d e brittiska örlogsfartyg över 72.000 granater mellan
38 och 10 cm kaliber De amerikanska fartygen avlossade
under de första aderton dagarna nära L14.000 35-10 cm gra•
nater. Som en jämförelse kan nämnas, att det åtgick mer
än 6.000 skott från slagskeppsartilleri, cirka 4.000 granater
från tun ga kryssare och mer än 12.000 projektiler från 12
och 15 cm kal ibrar vid den amerikanska återerövringen av
Guam.
Ned anstående tabeller ger ett begrepp om ammunitionsinsatsen mot några enskilda mål under kriget:
Plats

Mål

Fartyg

Tid

Am.insats

---o,dagens mo r' KA, batterier Tunga sjöstrids, C : a l t
gon i Normandie
krafter
(före kl. K)

2.000 ton

Point du Hoc
(Omah)

600 svåra gra'
nater

5-15,5 cm

Batteri Longues 4-15,2 cm
(Omah)

2 slagskepp

35 min.

Britt. kryssaren c:a 20 min.
Aj ax

114 st 15 cm
granater

Grandcam p
(Om ah)

Tysk stödje, Troligen br. kr. l t 45 min.
punkt och
Glas go w
marin radars t.

113 st 15 cm
granater

Valona

Hamnan'

(Albanien)
läggn.
......_
hiPe! blev tidigt klart
\

0 1

2 britt. slagskepp

-

100 st 38 cm
granater

att ammunitionsförbrukningen skulle

V~ld sam. Fartyg för eldunderstöd hölls därför i reserv,

~ sa:skilda åtgärder för
11tioar
VIdtogs i l~amnan~a.

snabb lastning med hjälp av pråI stpla !favet utfördes al_I?:m:Uniträ_nskotn p lettermgen direkt pa stndsplatsen med h]alp av
ngfartyg.
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Flottans pansarbrytande och andra J?roj~ktiler :ya_rs ladu.
ningar gav alltför flacka banor, var ~ kng~ts. bor J an icke
lämpliga för kustbeskjutning .. Dessa ~Jo~kvaggiga projek ti.,
ler med baständrör grävde ofta ner s1g 1 nwrken, exploderade och sände upp ett moln av jor~ oc.h sand i l uften. I
stället behöv.des mot P~.rsonal e~< pro J ek~1l me~ t~mna väggar och relativt stor sprangladdnmg. En. saclan konstruerades
så småningom och blev en modern 111,1ngranat med en dast
hälften så tjocka väggar som förut och med 15·i20 'la stöne
laddningsvikt
Genom att använda laddningar, som gav projektilen m indre utGångshastighet och därmed en mer krökt bana, kom
man llittare åt bakom mask dolda miål. Dessutom underlä ttades eldgivning över egna landstigningsbåtar.
I Nordafrika och i Stilla Havet blev lysgranaten nlJd;:et användbar, när det gällde att ge erforderlig stridsbelysning åt
såväl skjutande fartyg som trupperna i land. Månget j apa nskt
anfall blottades av sjöartilleriet i nattens mörker och blev
effektivt tillbakaslaget.
Vid Saipan och Guam sköt deltagande. jagare n::ed fosforgranater. Efter krevaden förlorade el~ bnnnm~?e frag1~1entcn
snabbt hastigheten och ramlade ner 1 skyttevarnen, lht normala projektilfragment ej nådde.
Hur klarade sig då människan i en eldorkan frå n sjön?
D'r2t varierade med det skydd, försvararna kunde erh[tlla i
sina befästningar. I väl utbyggda fort hämtade man .~ig re·,
lativt snart efter beskjutningen. Som exempel kan n amnas,
att japanerna på Tarawa fick femton till tjugoåtta 1!1inuter
på sig att skaka av sig chocken efter närmare .tre tu111n ars
bombardemang. Det räckte för att de skulle lunna att bemanna värnen och bjuda hårt motstånd.
Ofta revs strandförsvaret helt upp, varför försvararna fick
lämna stränderna före själva landstigningen. Sådana dy stra
erfarenheter föranledde den japanske befälhavaren p ä r,:.o_0
Jima att skakad rapportera till Tokio: »J?.~ .an~.erikm~ska \:,
logsfartygens och flygplanens eldkraft moJhggor varJ e lanc
stigningsföretag till vilken strand de än behagar.»
Även eldunderstödet på djupet liksom den störande elde!l
inverl~ande menli~t på fien?ens stridslust. Ty~ka Hmgar, :.~~~
togs 1 Nonnand1e, har vittnat~ att .?en ovantad.<: b~skJ1 "l'
ningen från sjö~< ofta v_ar 1~orahsk~ forlamm;tcle, sarsk!lt . ~~,
den kom från saclana nktmngar, dar man mmst av allt 1~t
de vänta eldöverfall.

v arje [andstigningso peration j' ordrar sjöburet
eldunderstöd.
Sjöartilleriets insatser mol landmål aktiviserades successivt, allteftersom den traditionella oviljan nwt alt insätta
dyrb ara fartyg mot befäst kust bröts ned. Från början avsåg m a.n blott, att utföra kustbeskjutning i störande eller
11 eu tr ~ h se~·ande syfte:. Under krigets gång lärde man sig, att
sjöarhllen mycket val kunde insättas i avsikt att helt förstöra försvarsanläggningar i land.
Den neut~·alisera~~de och f~rstörande elden avgavs i skydd
av eget luftherravalde och 1 regel i samverkan med luft-·
stridskrafter ...Åln.iö.~ man icke detta flygskydd, tvingades fartygen att utfara ~torande kustbekäm:pning under mörker.
..F a~~tyg med .. svart .?ch medels:årt. artilleri visade sig vara
val lampade aven for kustbesk]utnmg. Vid landstigningar
s~e l ade ~.essutom rakelvapen och lätt artilleri en stor roll,
nar d.~ t g~llde att »peppra » strandförsvaret strax före själva
lands ~ttnmgen av trupperna. J agaren blev särskilt användbar :1d eldund.erstöd åt armestridskrafter. Med sin goda eldI~dmng . ocho sma snabbskjutande pjäser samt det relativt
nnga dJupgaendet !~uncle denna fartygstyp ge truppen iland
ett gott eldunderstod från en plats nära kusten.
Trots kraftig flygbombning före och under en invasion ei:fordr~?es sjöstyrl~or ~ör att g?r:antera företagets framgång.
~et ~Jobu rna artillen.ets precrswn gav det möjligheter att
~orst~r a eller neutralisera kustbefästningarnas hot mot en
lllV~ SIOns.arm ada. Behovet av eldunderstöd åt armen vid invasiOner var och kommer inom överskådlig tid att vara så
st~rt, att landstigningar måste stödjas både från sjön och
fran luften.
Är den lätta j'loUans fartygstyper lämpade j'ör
kustbeskjutning?

:r:

vä~id
stucl~e av kustbeskjutnin~st~!'"tiken under det sista
av ~sl'"n get f~nner man, att de kngforande, med undantag
VIss a .specwlfartyg, föredrog att sätta in fartya med så
Svart ar·t Il
.. ·1·1g t-. Amen'lcanarna utnyttja
b de
g"
.. l o en· son1 moJ
t ex
darna foraldrade slagskepp och britterna monitorer vid sibD~ av mode~·nare, tyngre enheter. Jagarna kompletterade
flotten ~~~.ed .sitt . el~lm~der~töd .. närmare kusten. Är då vår
l·t bas S]o a_rbllen hllrackhgt for att kunna göra verkan vid
' lst eslCJUtnmg.
.
. ? I korthet kan sägas, att med undantag av
o
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kryssarna torde en dast j agarna äga lämplig bestyckning Oc]
eldledning för denna verksamhet. J agarartilleriet vis ade si1
ju vara lämpat för offensiv kustbeskjutning. Den m odcrng
jagaren bör med sin förbättrad e eldledning och sitt h ela nto:
~natisk a artilleri yttcrligan:; ha __ ök~t användbarhet en även
mom detta vcrksanihctsomrade. Ovnga fartygs huvud sakl igen
lätta artilleri ger ringa utd elning mot befästningm· ell er en
väl nergrävd fiende. Det är emellertid t änkbart, att dessa
pjäser kan ge resultat m ed direkt eld mot trupp, som tagit
sig i l and p å t ex våra skärgårdsöar och där ej hun nit lll-·
bygga försvarss tällningar.
Kustbekämpning med förstörande eller neutral ise rande
syfte förutsä tter eget luftherravälde så att man k an koncen trera sig p å uppgiften och göra insatsen effektiv. Siulana
op e rationer m åste vara väl förb eredda och erfordrar god uthållighet i fråga om ammunition och tillgång till farty g. ?lied
h änsyn till vårt lands begränsad e r esurser blir troligen denn a typ av kustbeskjutning aktu ell först vid återerövring av
svensk nra rk i smnverkan med någon allierads fly g- och
flottstyrk or. I mindre skala kan man sträva att uppn ft förstörande eller neutra liserande verkan vid eldundersl öd åt
exemp elvis kommandoraider n'lot fientliga positioner. Så
lä nge man är underlägsen och saknar flygskydd , bli r man
huvuds ak ligen hänvisad till offensiva framstötar i störande
syfte.
Kustbeskjutning kan sålunda bli aktuell för den lä tta
flottan och bör i så fall utföras med medelsvårt a rt ill eri.
Krigserfarenheterna säger, att A och O vid denn a samv crk~n
med armestridskrafter är funktionssäker och lä tth an te r!Jg
signalmateriel och ett go tt samarbete mellan eldled ningspatrullen och artilleriet ombord. Uppfylles dessa v i Il kor,
konnner denna lätta flott an att även kunna lösa problemen
vid ku stbeskjutning. De allra lättaste enheterna bö r dock
fortfarande besinna lord Nelsons ord: »A ship's a fool to
fight a f ort».

Källor:

Naval Institute Proceeding·s, au gusti och septemb er 1951.
Cunn,ingha.m: A sailor's Odessey. London 1951 .
Church ill : Andra Världskriget. Minnen. Stockholm. 1948.
Edwards: Operation Neptun . Stockholm 1947.
Stjernfelt : Alarm i Atlantvallen,.

personal erfarenheter

från

den tyska

hjälp-

kryssare n Atlantis.
övers ätt ning av l edamoten , Kommendörkapten SVEN FORSBERG.

På nyåret 19'40 lä mn ade ett hemlighe tsfullt fartyg dc tysk a
vattn en und er beteckningen »sovj etiska hjälpkryssaren Kim» .
Kurs en ställdes förbi den norska kusten mot arktiska farvatten för alt sedan ä ndras ned genom1 Dnnmarkssundet.
Under h å rt väder lycka des fartyget obemärkt passera den
allierade spärren i sund et och ta sig ut i A:Ua nten. Kort dä t·efter sänkte Atl ant is, som nu uppträdde som »den j apa nsk a
Jastångaren Kasii Mary» den en gelska Scientist. D enna ångare var bara början till den långa rad av 22 kapade eller
sänkta fartyg, som utgjord e r esultatet av den tyska hjälpkryss ar en Atlantis (Shiff 16) kaparfärd under åren 1940- 41.
Denn a hjälpkryss araktion var d en största under andra
världskriget och ägde rum. i Sydatlanten, Indiska Oceanen,
Still a H avet, Antarktiska farvatten, runt Kap Horn och Goda
Hoppsu dd en . Den varade i 18 m å nader. överallt dök »späkkryssaren» Atlantis upp vid de m est oberäkneliga tillfä ll en .
Besättnin gen fi ck uppleva jaktens tjusning och anfallets andlösa sp änning. J akten kund e pågå i dagar och nätter , m en
det händ e även, a tt det kunde gå veckor i sysslolöshet. Man
fick omb ord uppl eva och delt aga i stämningsfulla gudstjänster, omsorgen om sårade och sjuka, san1.varo med
fångar, »permission ombord », Captains Club för fångarna,
»protesföreningen», som tillverkade proteser för skadade
och en h el del annat. Till sist k om slutet, då den engelska
kryssaren Devonshire med ·sina gran'a ter sänkte Atlantis.
Besättningen blev emellertid till större delen bärgad av tysk a
~båtar, och efter en sagolik odyssc i Atlanten lyckades den
aterkomm a till hemlandet.
Chef en p å Atlan tis, viceamiral Rogge och författaren
\V_?·l fgang Frank ha tillsammans lämnat en intressant och
sl~~nn and e redogörelse för denna uppseendeväckande expc1
t ~Ion. Det var naturligtvis många svår a uppgifter chefen h är
hta~ldes __inf~r, och man ställ~r -~i g otviovelaktigt d en. ~-r~~an,
D111 besattmn gen reagerade mfor en sa pressande SJOtJanst.
e Voro dock borta från sitt h emland i nära två år och fick
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under tiden endast _komma i land ~tt . par gång~r, o~h _då })å
n åcr ra öde öar . Amiral Roggc har 1 sitt slutkapitel 1 sm ho]·
l ä 1 ~nat en redogörels e för s~tt sätt. ~tt skötaJolk ~?~ Atlant is~
Även om, som Rogge framhaller, t]anst~n pa_ cn hJ alpkJ·y ss:tre och på e lt stridsfartyg ä~· o väscnth_~t olika, tonl_~ ~lock
hans erfarenheter vara av mtrcsse. Forlaget h ar vah llli at
givit sitt till stå nd till a tt detta kapitel får puhliceras i TiS.
SCHIFF 16. Die Kaperfahrt d es schweren H il fskreu zars »At lantis» in d en sieben Weltmeeren . Förf. Wofgang Frank och
Vizeadn~jral Rogge. Gerhard Stalling Verlag. Oldenburg. H ancburg, 362 sid . Pris 16.80 DM.
Viceam,i 1·al A. D. Bernhard Rogge. Född den 4/11 1899. Intriid de i
tjänst i den tyslm marinen 1915. Tjänstgjorde und H först a världskriget på slagkryssar en Moltke och lätta kryssar en Pillau . 1928-39
lärare fö r utbildning av o·f ficerare och und erofficerarta - även på
segelfartyg och skolkryssar e und er u tomlandsresor. Tj änstgjort vid
ett par t,i llfä llen i d en tyska handelsflottan. 1936 ch e·f på Gor ch Fock
och All%rt Leo Schlageter. Efter Atlantis stabsche.f hos insp ektören
för marin ens utbHdn~ngsväsend e. Efter kapitul ation en int ernerad.

Frigiven och dän~fter en tid lantrå d i Schleswig.
Doktor Wofgang Frank. Född d en 12/6 1909 . Tjänstgjor t i tyska
flott an 1926. 1927 anställd som ass,i stent v,id en fl ygpl a n sfabrik i Tur·
hlet. Universitetsstudier i Mi.in.ch en och Hamburg och prom ovarad
till doktor 1932. Därefter författare. Deltog 19 35 och 19 36 i Atlantkappseglingar samt mJe.dföljde ären 1937-'3.8 valfångstfarty g i
An tarkti3. U nder an dra världskri get hi stori eskrivar e för marinen och
deltog i ett flertal ub åt sfärder. Utgav 1953 sin sto·r a ub åtsroman
»D~ e

Wölfe und der Admiral».

I-lär nedan följer nu en översättning a_v amiral R ogges
slutkapitel: »Men sch enfiihrong auf Atlantis».

J ag h a r mång~ gånge;· l?_livit t!llfl:~.gad, hur det v~r m_(~_jl~~~
att h ålla besättmngen salange till s~_oss:. utan att det as l.p n de
barhet nedsattes och deras mor a l forstordes; och utan ,tl l ,0
satte sio upp mot sina överordnade eller smsemellan blc' _
· ocl1
E~ xpc d't'
..
::'>
· u ll·d
c 1
:) c·l a,ga
v .5r.:
1 1onen vara d e 1'
ovanner.
oense eller
01
der hel a denna tid måste samm.a människor trängas omh

m ett begränsat utrymme. De tvingades a tt allti d vara
.
10
~~Us annnans och h a fö rdrag med varandra. Ibla nd blev antalet u tökat m ed ett hl;llvt tusental fångar av a lla färger och
reli D'ion er. Jag blev tlllfråga d, hur det var möjligt att vi
ku nde härd a u t, trots arktisk och antarktisk kyla, t ropisk
hetta, orolig sömn i k vava, ks almiga k ojer, enformi g föda,
brist p å frukt , grönsaker och po t a tis. Härtill kom den avbru tn a kont akten med dc anhör iga därhcmm.a. Dagligen
tun gt arbete och till slut alllid samma och aldrig vikande
än gslan: När konune r fiend en och förintar oss? Man frågar,
hur det var möjligt att k lara ut detta, då Atlantis besättnin g end ast två gånger under expeditionen satt sin fot iland
en kort stund -- p å Kcrguelcn och på atollen Vana Vana och h ela den övriga tiden tillbringat sin tid i detla »jämfän gels e» utan att många gånger sikta ett enda fartyg på
havet.
För att närmare redogöra för detta har ja!I l åti t giva ut
boken om Atlantis. De flesta av dessa »mänsl;Yiga hei~liighe
ter» tror jag man kan läsa mellan raderna i boken. Trots
dett a fin ns d et ytterligare en hel del a tt säga om. människoledand e ts svåra konst und er d ylika omständigheter.
En hjälpkryssares uppgift är, att så län ge som möjligt på
olik a platser oroa motstånd a ren, skada honom, störa hans
sjöförbindelser och binda han s st rid skrafter. »Så länge som
möj ligt» - här ligger kärnpuklen . Det är icke mater.iel och
beväpning, som ä r enbart avgörande - isynnerhet icke för
en hjälpkryssare - ntan det är besättningens moraliska kvalitet, deras ski cklighet, deras förmåga att ~1 1 öta och övervinna
motgångar. »Så länge som möjligt» - mö j lighetcrnas gränser
sam~anfalle r här med ~ränsc rna för besättningens tj ä n s ted_~l ghghet , förm åga alt stå ut med strapatser, motståndskraft,
f?rmåga att kunna ulllärda psykiska påfrestningar och vilja
hll att öka egen offensivanda .
ad. kund e fartygsledningen göra för all öka besättningens
slnckhghet ?
V~_rje f artyg - va rje hesältning har en själ, som bildas
av vaxelverkan mellan dc enskilda individ erna ombord. Den
enski)de m a nnen i besät tningen måste därför vinnas för sin
~.P?g:!fL _ -~an mås le öve~:tygas o~h forma s. F? rst mås~c ha!1
or sta lJan stens krav. For a lt na dett a mal ar hans lntelllf:n s ej_ så o bct~rd clsefu l~_. Det är vik tigare ~tt på frivillighet .~s vag f a folk, som a ger god samllnanhallnllig, go tt upp/ad ande och god k araktär, än att kommandovagen för ses
l1 ed personal, måhända mer begåvad, men också mer in-
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homogen. Ingenting påverkar besättnin gen starkare än off
cerarnas upptr ädade och fö r ebil d. God föreb ild ger go tt r~:
sullat - dftlig förebild ger då li gt resultat.
. D,et gällde nu - framför all t då det i detta fall gällde e1
l~:]älpkryssar~,. ~lan? va1:s f.örn~~.nsta upp~ifter var, a tt st~
lange so m: m.oJ l ~gt l:all.a .s ig bll.s.Joss - a tt fa c ttysyl~o l o gi skt
grepp om var.J e md1v1cl. Dnll och opersonliga atgä1·der
undveks.
»TjänstgöringsförlJållandena på en h jälpkryssare», pfq1 e.
kad es det redan i det officiella tyska sj ökrigsverket f rån
1914- 18, »n1å ste vara helt annorlunda än på ett stri d sfartyg», och det t~llfo~ades .- >:9en långa tid:n, som en h jidpk •·yssare kan llllbrmga till SJOSS utan att na resu ltat och enformigheten i denna tj änst, betyder n:1ycket» .
.Tag har ombord på Atlantis försökt t aga hänsvn till dessa
synpunkter. Jag sökte icke dagligen påverka mitt folk med
t al ulan för edrog istället p åverka dem genon1. mitt p ersonliga exempel. För övrigt ansåg jag att h alva problemet h mdc lösas före avfärden genom väl genom tänkt a åtgärd er o<.:h
c
överläggningar.
Det viktigaste h ärvidlag var a tt u ttaga besättningen : off icerare, unelerofficerare och meniga.
Officerarna u tva lde jag i enlighet med en preu ssisk generals g rundsatser: »Officerare med karaktär, yrkeskun sk ap,
person lighet, värdighet, energi, ta k t och tys tl åten het».
J ag fmm dem och beaktade dessu tom vid urva let, a ll så
m å ngn som möjligt h ade erfarenheter av oceanfart. Vi skulle
vara tillsammans under mottot : Alla kunna icke vara go da
vi.1nner, men all a k unna vara goda kamrater. Om så vm· ;1Ödvändigt fick jag f inna mjg i' att bli illa omtyckt, ty u nga,
energ iska männislwr, som anser att ordning och likri k tn ing
äro oväsentliga ting och att h el a v~iddcn 11r för tr ån g för
dem, m å ste uppifostras till ridderlighet, vänl1gn1et,, h jiil psamhet, a tt var a artiga, lära sig t aga h änsyn och all visa
g~)(lhe t. Dc måste Hira sig undvika att komma ur sin psyklska balans.
Samma synpunkter, som jag hade på officerarna, ti lhi nJp a.dcs även JJå den öv riga besättningen. Vid val av varj e enskild man gällde det, att endast uttaga den som i grun d och
hotten var en god sjöman och en god soldat. En rna n, sant
kund e entusiasmeras, som var b eredd att övervinna sv n r i~
hctcr och mogen att offra sig. Han måste ha först åelse för
v?rkligt k amratskap, kunna bortse från sin egen p erso n o ~h
VlCl all a tillfällen förutsättningslöst helt u nderord n a sJg:.

;\ventyr arnaturer voro oanvändbara, likaså arroganta, ofördragsam ma män i stil med partifunktio.närer. När besätt1in<1en var uttagen, bestod den av en god blandning av stam
1
ch"'reserv, gamla och unga sjömän, gifta och ogifta, nord~ysk ~lr såv~.~ s?m S~'dtyskar. Bland dem å t erf a nns även e lt
trettwtal SJom a n fran handelsflottan.
Män u tan yrkesutbildning voro oanvändbara. Så dana bli
lätt missbel åtn a och äro svå r a a tt göra till lags. De h a svå rt
att få kont akt med kamrater och att finna samtalsämnen
och att sysselsälta sig p å sin fritid. Jag nedvek att ta sådant folie
N'ä r valet var gjort och vi b örj a de m ed att taga itu med
problem en om uppfostr an , stä lld e vi oss frågan, vad som
kund e göras för b esättn ingen för a tt und erlätta och förkorta elen ändlösa tid en på h avet. Det visade sig även hä r att
halva lösnin gen låg i förutseende och överläggningar. Vi om~
besörjde goda och bekväma förl äggnin gar, även lämpliga i
tropisk a f arvatten , tillräckligt ant al dusch- och tvättrum
samt britsar, tillräckligt sk åputrynnne, läsrum med stort
marketenteri, rymligt bibliotek , lämpligt placerat i närheten av förläggningarn a, fris ersalong, skomakar- och snickarverkstad, t vätt- och strykinrättning, stort kök med bageri
och vad som seda n skulle visa s ig änd amålsenligt och användbart, en läskedrycksmaskin och en stor kyl anläggning varjämte extra kvlskåp i vissa r um utpl acerades. Kylanordnin garna visade sig sedan ha m~rck et stor betvdelse i tropikern a. Före avresan iordningsställ dcs goda förhiggningar
me d därtill hörande sanitära anlä ggnin gar för ev. f ån gar.
. Biblioteket u tform ades und er min ]Jersonliga ledning och
J~g för sökte så H'm gt som möjligt tillfredsställa alla smakriktningar n är det gällde litteratur. Särskilt viktigt var de t
att anskaffa passande litteraur för dc planerade Iörcdragen .
Den långa tiden till sjöss bord e kunn a bidraga tiD a tt den
~llmänna lmnskapsnivån höjd es och att kunskaperna beriKades. Till förfogande för våra 350 m an fanns det c :a 900
band omfattande fa cklitter atur, reseskildrin gar, historia , natm·Iiv, kullurhi s tori a samt utvald a romancr.LVi had e dcssutf.~n fu nnit det viktigt att böcker med humor och skämt medtord es i ett ick e allt fö r rin ga antal. Sedermera I<am hiblio~ket även alt utök as m ed utl ändsk Jilteratur avsedd för
angar na .
b Dnder expeditionen visade det sig att lusten att läsa oavb~:ute t ök ades. Bibliotekarien antecknade noggrant vil1;:a
,ocker , som särskilt intresserade, och hur ofta dessa ut1anades.
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. Böckerna voro en utmärkt kraftkälla för att öka den p
luska_ och and liga motstånds kraften och var dessutom sy,
~ro t1ll ~-lemlandet. För bildningsv erksamhete n fanns i h 1-~J,11
hoteket aven en hel del läroböcker .
T!trustning en fullständig ades med underhålln ingsspel n
tenel oc~1 verktyg för hob~yarbeten, en stor mängd gra~~:
mofonsJnv or ocJ~ ett a ns enhgt antal JångfiJmer .
. Allt. d~t:a utgJorde emellertid endast materiella förut sä tt.
mngar fm a.~t. taga hand om f~lket ombord. De voro h.i äh
1:1 edel oc_h ':ar der~ des oc}1 anvandes -~o~11 sådana. Miinniskc~n
sl_od allfl d z rent r u m. Vart arbete bor.] a de med att försöka
s)"apa en god skeppsand a och att svetsa ihop besättninge
hll e~ fast ge~nenskap _så att vi skulle kunna klara v~'ir~
'
fra~1_1hda uppg_~ft~r . .Vårt skepp var vårt hem..
.. \l bygf5d: ~orsiktlogt ~pp kar~11~atslcap et och skeppsgem en.
s.k~p:.~: vrll"a ICk~ fran forsta ?,or.1~n kunde anses givna. ffi.
cerskm ens upph·a?an de och forebrld var emeJlertid den f aktor: som b!_ev av~_oranfl_e för resultatet av aJla dessa åtgärde1. Deot galide f~_r ~ffrceren att alltid ge akt på sig s.i.ä lr.
vara
maste
Han
-'" . J~r an
, , obJ'el·tr'v
. , mot andra och högst
. arhg
..
o t
m.~ts e 1can_~w sr_n phkt. mot de män som anförtrotts honom.
~Iar k an l!'lmphgcn en~1ras om vad fri herre vom Stein sade
I ett/~ l hJI ~yutexammerade preussiska officerare:
»Nr a ro offleerare! Vad betyder då detta ord och varifrån
k~mme1: fl et? .T o, från det latinska· oflicium, som betvder
Dhkt. . Pa god tyska kan man säga, att det innebär a it ni
h~ plikter l?JOt er ära, er ställning, ert hem. Giv noga akt
pa att al~rrg tala om era. rättigheter . Dessa följer i och
med _att m uppfyller era plikter. Er högsta rätt är att fvlla
·
er plikt.»
davåra
i
Sådana synnu~:kter äro icke särskilt populära
dan
h
försökte
Atlantis
på
Vi
sanna.
dc
aro
gar. }'rots fletta
Ja darefter.
!J.e~-1 en~kHde mannens fostran var för oss ic];:e enba rt en
mrl~tar fraga. Det var icke fråga om reglemente n och fö resknfter, utan en psykologis k-pedagogi sk fråga. Den ang-ick
alla omb:ord. Oberoende vem han var, om han var offic er,
un.,deroffrc er, underbefäl , menig, läkare, präst eller lärare
n;aste lwn ha en tro - tron på människan . Grunden till en
saclan uppfattnin g berodde på den enskildes uppfostra n i
h~mmet o-~~1 skolan. Den hade dessutom att göra med mänll_lskan.s S.Jalvupi~fostran ~n~?. er. hä~:sy1~stagandc till p ersonliga e1 f m en~_1eter och rehgws mstallnmg . Eller med an dra
ord, att erkanna att det fanns en gud - allsm.äktig, fo rdL

och förlåtande . Härav skulle följa vördnad för allt
aktnin a för människan samt för människov ärdet.
e
raD ed
] e;~~ist~ skulle "f-å sin särskilda be~~delse v!d bel~_an~lin~ _av
D, . få ngar. Förståelse för d essa fragor maste darfor tld1gt
l 'Il
val a
....
,
äckas hos de~ ens n c e manne1~.
?e,L
f~·L
g1;mde1~
v_~ra
maste
kon!akten
" Den personliga
ensamrna uppfoslnng sarbetet. Befalet maste vmna sn~a
gel~erlydand es förtroende . Det första steg~t var, att varJe
och underoffic er l~_rde känna varJe man ombord
tTficer
0
·n namn och utseende. \ ' r sade godmorgon och namnet
~ch ej Heil Hit~.er. Go~lmo_rgon utan namn verkade opcrIigt och att saga Herl I-htlcr och namnet var uteslutet._
so~är förbered elserna hemma i T~sk~a_nd ..fortgått en hd,
dpunkter». "~v· ·ättade vi i de större städerna »famtlJesto
l 11 e
,
b esa.. tt mngen
'Il
t
·· •
1111
~m
1
anhonga
de
att
var
ikten härmed
f·unna vända sig dit för att erhålla råd och upplysmng ar.
Detta innebar även att samhörigh eten ombor~ blev mera
familjär. I mindre orter underrättad~s borgn~a.st~~en, ~Uer
motsvarand e myndighet sperson om vrlka fanu}Je!ors orJ_are,
som fanns ombord och att det skulle kunna ga langa tider
utan att några underrätte lser__ ln~nde _fö!·väntas f~:å~1 oss.o Un~
der tid en borde han om behovllgt b1sta de anhonga, s~ att
de ej skulle b ehöva lida nöd. Fami~jestödpunkte1:na 1 de
större ·städerna hade även till uppg1ft att efter flyganfall
informera marinledni ngen om det hänt någonting med ~e
anhöriga till Atlanlismä nnen. Vi kunde på så sätt i rad10
få hör~ »Allt väl i Kiel» eller »Allt v~ll i vVilhelmsh afen».
Sedan vi lämnat hemlandet så hade den enskilde ingen
förbind else med h emmet. Den psykiska påfrestning , som
detta medförd e, måste på något sätt undanröja s . För .. att
kunna påverka personalen i delta fall _fordrade~ hos befalet
psykologisk känsla och förståelse. V al'] e f all .~mt~te ~ehaond
las individuell t, då besättning en bestod av man _r ohka aldrar, av gifta och ogifta samt med olika t~tbil.~lmng.
När det yngre befälet ej kunde komma hll ratta_ me~ problemen, måste de äldre med sin större erfarenhet mgnpa och
hjälpa till. Vi åstundade icke blott att för tjänstens. egen
skull ingrip a utan även för att ir~dividen skul~e känna c~en
a~~tning som vi hade för mänmskan och for personliga
kanslor.
Var och en måste vara medveten om, att han kunde vända sig till sina överordnad e med alla sina bekyr~uner av v_~d
slag de än voro. Han måste känna att han mottes av valVilja och förståelse. Gjorde han det, var han å sin sida bed
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redd
att i1· gcngjäld
göra allt
för sina överordnade \ ':·
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ct gen
t ~ pers?_n ~gt for~roende _gar :1omalt genom känsla
och i~· ke
genom fostand . For att na malet och ett gott resullal 111 . ,
..
. l
l l
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.
·1 5 te
maiHlJS ~an cc as_sa att hon glatt och villigt
följer m ed .
.. On~ man v~rkhge_n vill -~·ära sig att sköta folk, är d et niidv::'-nch gt a t t ~~-n n a a eras fortrocnde . Ingenting kan crs<il t
fort~·oendc : fortroende ger mod - förtroende ger akt ni n u~
VI hade ombord en man som llelle von Schassen. H uu ."' ·.
en
från Goldenfels hcsätlnin ::,a. Han var icl '· l'. '1)Cat
.. l äldre sjöman
J
f a, men 1_an _var en personlighet. Han var lugn, hndc cu ulomordentllg fa_~t .~~araktär och han ägde sina kamralcr s fö rtroende. Inte darfor att han hade ställt sig in, utan cl~irför a lt
han var, so~n han var. Oc!? då den tiden kmn, då vårt täl am od
och all~ vara nerver stalldes på det hårdaste prov, da vi
vecka efter vecka stektes av ekvatorns sol, då misstämn inu"·
bland bes ä tlninge_I~ öp1~ct. kom till u tlryck, då var del icke\t~
myck et genom betalets mflytande, som. missnöjet und a n r öJd e ~
uta~~ s~arare genom de lugna och sansade elementen inom
bes a ttnmgen. Det var von Schassen j ag hade att lu ck a för
alt den kritiska stämningen dämpades, han som hade Lunra~erna~. aktning och förtroende i så hög grad. Även d<'l ta
mastc sagas.
Genom tidigare sjökommenderingar hade J. a o· lärt m i o· a lt
'l
~
b
t'>
a~ en mans a~_1s1 {_~suttryck kunna sluta mig till hans inre
l~ansl or och stammngar och med ledning därav kunna lata
h l_~ honom på rätt sätt. Psykologisk kunskap förvärvas i a1lma:1het genom erfarenhet och är nödvändig för att få au kt?,ntet: .. Ge!1om att lugnt och uppmärksamt lyssna p å och
soka forsla honom, kan den överordnade få den aktnJn cr
vilket_ jag tr~r i _fram~idcn kommer att utgöra grunden fÖ..,t:
a~t bh en skicklig of!.~cer. Ty den sociala o1nvälvning, solll
VI upplevt, har medfort att det icke län<Jre finns bloll ett
enda samhällsskikt, som kan göra ansprål{_ på att ens amma
vara o oms tridela smn ledare.
. På Atl~nt_is bemödad~ vi oss att få besättningen att fö r.' l[t
sm samhanghet med SJÖmannen och hans element - ]lav,
himm?l ocl.: vi!1d. Fö~·.stå~lse härför leder till anspråksl öshe t.
Hur hten ar mte manmskan inför elementen. Denna förståelse leder. äve!1 till tolerans, ridderlighet, takt och fr amsynthet. Ang~ven eller skvaller förekom aldricr såda n l är
i~~\.C s~ön:ansmässigt ?ch ger aldrig n å got gott r~~ultat. Ä ven
nar v1 natt resultat 1 vår fostran, gällde det att vara f ö rs~_åndig _oc:h h~lla igen. Genom vårt eget uppträdande försokte VI mpran'ta i besättninge111 begreppen vördnad ooh

dhet. J u längre exp editionen varade, des to bättre blev
dessa begrepp gav en fast grund för att uppnå det som f ordrades - lugn och uthållighet.
»Att tålmodi~t hålla ut, är svårare än att raskt gripa im,
]lade kOI_~1 mend?.rkapte:1 Ner~er, chef på hjälpkryssaren ·wolf
und er forsta varldskngct, lart oss, och den brittiske amiralen J ellicoc skrev i sina minnen om 19111'--1918 : »Jag kan
inte und erlåta att än en gång framhålla, att segern har
mindre a tt göra n11cd tillfälliga uppmuntrande framcrångar
än av den tå lmodiga, likformiga tjäns ten dag och natt i vil~
ket väcle1: som h~lst» . Att utföra den monotona tjänsten dag
och natt 1 all a vader och att lugnt hålla ut - den förmågan
ägde vår besättning i hög grad, och den ökades ju länare
vi v oro ute. När vi konunit så långt, var det icke län ur e befälets hemöd~nde1~, u lan i lika hög grad) männensn vilja,
man_ kund e_ hll_sknva dett a förhållande. Fönnåga alt själv
uppfostr a s1g till att k unna underordna sio·.
På så sätt ku n de vi gen omlida tre mån;der utan att något hän de. Inte ett fartyg, inte en masttopp siktades. Ingenting uppbringades, och ingenting sänktes. Och hela tiden
fortgick vår t liv på havet enformigt och händelselöst, akompanjerat på ett overkligt sätt av nyheterna från kriget på
land.
För a tt u nder sådana händelselösa perioder erh å lla nöclvän~~ig avs1?ärrning och förhindra dålig s tämning och kriser,
a_nvande v ~. oss .av trevlig 'fritidsunderhållning, sport och
~llm. D et vasenth ga var, att besä ttningens anda och hållnina
I~te p åv erk ~des. p~sciplinens farligaste fiender är sysslo~
losl~et och la ngtraloghet. Arbete, mycket arbete, fanns det
allhd, m en denna möj lighet fick icke u tnyttjas h u r som
helst. Onyttig sysselsättning fick icke förekomma. Det måste
v~ra nå gon rncning och innehåll i det arbete som utfördes.
For varj e tjänst svarade en officer. Det fick icke förekom~:~, att h ans arb~te överlät~ till nå_
g on biträdande ledare.
i~lv !n e~l d elade Jag perso~~~ r~en avsllder, planer och åtgärer, s~. l a ~ gt detta var mo]hgt ur sekretessynpunkt Flera
av hesattnmgen fingo håll a föredrag i olika ämnen. Vi hade
ombord t o m en egen f olkhögskola.
lil? et .. är sj älv~~l art, att fördelni_ngen av materiella ting var
sl ~a for alla l ] a_nstegrader. ~a q e man ombord fick sanm1a
ags m at och hka stor portron, och detsamma var förhål1
1,aunddet när det gällde öl, tobak, färskvatten m m. Härigenom
' 11 e· av
·
l1et eJ· upp lcomma. Vid ett tillfäll
.. u n d o el1 mrssunsam
e, nar en sjöman slog sitt varma öl utombmds, lät jag
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flyt ta gunrummets kylskåp till en sådan plats, att äv en an dra kunde få användning av det. Även en sådan detalj vi sade sig betydelsefull.
Den sexuella frågan hade vi inga svårigheter m ed . D en
uppmärksammades och behandlades varsamt och för siae nde
framför allt av läkarna.
J ag höll från första bör j an på att de underlydand e skulle
behandlas korrekt. »Skäll» förekom aldrig. När m an inte
skäller en hund till lydnad, så gör man det ännu m indre
m.ed en människa. Detta uteslöt naturligtvis icke a tl m an
blev tvungen att energiskt ingripa om så behövdes. Ma nnens
självmedvetenhet fick därigenom dock ej störas. Mo d hishet
och likgiltighet tilläts ej att uppkomma. Beröm och kritik
rätt använt stärkte självförtroendet och ansvarskänsl a n. Det
stärkte även den go·da vi l j an och det be tydelsefull a sam arbetet, som var målet för vårt fostringsarbete. Under alla omständigheter skulle befälet noga tillse, att dc undcrly dn nd,3
behandlades som människor. Det ingav förtroende, så att
man inte behövde åberopa fönnansställningcn.
I vår fastringsmetodik använde vi upplysning, förm ani ng,
tillrättavisning och bestraffning. I det senare fall et Yoro
straffsatserna noga övervägda och fastställda med fö rs la lHl.
Något förhastat beslut vid bestraffning ficlc icke fatt as.
Allt det som personligen angick den enskilde, intresse rade vi oss för. Födelsedagar delgavs i fartygsraclion, sjuka
fick besök i sjukhytten. Vi talade med våra män om de r as
anhöriga, vi visade intresse för personliga frågor, så våra
män förstod, att här var man inte ett nummer utan m ä n nisk 1.
Vi försökte tala till dem på deras eget språk och sätta oss
in i deras tankegångar. På så sätt kunde vi stärka och vidmakthålla deras intresse för fartyget, vilket som. jag hade
önskat, blev i bästa betydelse deras hem.
.
När någon önskade att i r ent personliga frågor vän d a ~1g
till sin fönn:an, visste han, att han i denne skulle få en val·
villig åhörare. För denne redogjorde dc för den gnaga n d~
oron för sina anhöriga, hos honom kunde de få lösning pa
sådana problem, som ofta endast verka de olösliga fö r dem
själva. Här kunde de få skiljedom i meningsskiljakt1ighe te r
med kamrater. Här gavs framförallt tillfälle att bli av m ed
alla små misshälligheter genom den befriande k~insl an ..att
få tala ut. Chefen såsom den högste ombord var utan hal_lsyn till tiden på dygnet tillgänglig för samta l med vem som
helst, som .så önskad~. Blotta känncclom?n. on~ dett~ förh~ll
lan de förhmdrade missbruk av detta pnvilegmm. A ven vi C

521

·ufälliga un?erhål_lningar gavs det möjlighet till p ersonliga
gor och diskussiOner.
vå r f amilj om?ord fan~1s ?et endast en oflicerskate~ori,
v s om vederborande bliborde stam, reserv eller varndlild, eller om h_a n kom från_h~.ndelsfl?ttans 1!1-st~. ell_er lyx~ngare, spelade u~_gen roi~ . VI. !;wll obehnga~ pa !'a~tv~sa och
öppenhet ut::n hansyn. t1l~. tJai~,stcgracl. !'.ar disciplm var
sträng och .. hard, ?.ch VI l~oll pa de tra?Itlonclla fo~·m~~' na
ubord. F or att namna nagra exempel fick det aldng fore~~nuna att någan_ officer ~ppträdcle i tofflor eller skjort··rmar. D en praktiska lednmgen var beroende av den en~kilcles egna anlag och förmåga att förstå och ulnyttja
dessa.
Vi a nvände aldrig fraser eller slagord utan ~;ökte att se
sanningsenligt och verklighetstroget på saker och ting. ctan
detta ha de det icke varit möjligt att erhålla förtroencte nerifrån och u ppåt
Frågan om hur eventuellt krigsbyte skulle fördelas blev
regler at från början och därmed uppstod inga som helst
svårighe ler.
Våra fångar behandlade vi på samma sätt som vi själva
i dera s situ a tion hade önskat bli behandlade: mänskligt och
renhårigt. Vi ansåg att de hade gjort sin plikt mot silt land
lika vä l som vi mot vårt, men att de på grund av ödets
ogunst icke haft saim11.a tur. Vi gick dem till mötes med
aktning och uppskattning. Denna vår inställning gjorde att
»Sch iff 16» fick ett gott anseende, ett anseende som ännu
idag ej är glömt.
Dessutom kan jag tillägga, att vi på alla sätt bemi..odadc
oss att skingra fångarnas tungsinthet bl a genom siiJiskaplig
och n öj sam samvaro. På vår lilla scen ombord fick humor
och glädje komma till sin rätt, vilket gav ,wspänning. Alla,
som ville deltaga, voro välkomna.
På julafton och andra högtidliga clag'lr gavs tillfälle till
eftertanke. Det gemensamma »Fader vår» på morgonen efter kontakten med slagskeppet Nelson och hangarkryssaren
Eagle, som de fl esta deltog i, tror j ag ingen, som var med,
kommer att glömma.
J ag lade stor vikt vid att klädseln alltid var enhetlig och
prydlig. Sådant ökar personalens självkänsla och medför at1
ayen f artyget hålles snyggt. Sjömännens klädsel och hålllling utgör 'egentligen en spegelbild av deras inre inställning.
Alla slag av hobbyarbeten uneler fritid uppmuntrades.
bessutom bildades uneler officerarnas ledning studiecirklar
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i matematik, histori a, engelska m m. Stort intresse la d
ned på dessa studier dels för att lära något nytt, d els ·~el~
förkovra tidigare kunskaper. När något föredrag skulle h;]
l ~1s, lade vi st.or vikt vid att tidpunkten o~h ämne~ vo.~·o lii n;p~
hg t valda . Lllw noggrant u tv al des klassisk musik. A ve u om
icke alla uppskattade Beethoven, Bach eller Mozart, så h ad .
de fle~ta förståelse f?r s_å dan ~nusilc. Före el?rond smn ]a=
d~s f_~·w ~~len av .besattnn~gen 1 ett .stort samhagsrum eller
pa dack for att SJunga musont. VarJe afton slutade sangen
I~ed »{_iuten. Abent - . Guten Nacht ... Morgon f~· ii'h wenn
Gott Will, wu·st Du Wieder geweckt» . Om Gud vill, ja . ..
var och en kända verkligheten av detta beroende och b öj ~
de sig härför.
När besättningen i början av 19L12 åtskiljdes och erhöll
andra kom~nenderingar __visste a~ l a,. att vår »Atlantiosf am ilj»
skulle besta, och det gor den an 1 denna dag:. Va r f asta
samm.anhållning kommer att vara hela livet ut. F ör den
enskilde har denna sammanhållning givit innehåll och stö d
även efter sam.manbrottet.
Den långa tiden till sjöss - ensamheten - att var a alldeles för oss själva - gjorde oss tankfulla, allvarli ga och
kom oss att mogna. Vi lärde oss självkännedom. De t oändliga havet, den avlägsna horisonten bakom vilken det fanns
så mycket, som var förborgat för våra ögon, lärde oss förstå, att det finns saker mellan him1nel och j ord, som vi
icke kunna fatta och ej heller förklara med ord. Denn a erfarenhet gjorde, att Atlantisfolket blev tolerant och gudfruktigt. De hade därför lätt att tro på auktorit et och lydn ad.
Slutligen vill j ag framhålla, att det hos oss ej fö r ekom
någon kadaverdisciplin, det gjordes aldrig försök »att bryta den egna viljan», såsom man idag försöker pådyvla utövarna av det gamla soldatyrket
Det villiga underm·dnandet och det goda samarbetet m ellan
över- och underordnade, den erkända auktoriteten för överordnade, har alltid funnits och varit en självklar sak i den
tyska marinen och kommer alltid att fortleva. Vår k ampoch ödesgemenskap kunde endast genomföras genom ege t
förebildligt uppträdande och förståelse för människolcdandets svåra konst.
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Tråghetsn avigering
Av kapten P. BROMAN.

»An inerti.al guidance• system is like a baby. It's
easy to conceive, but difficult to deUver.»

De interkontinentala robotar som tillverkas av stormakterna n'tåste för att nå sitt mål kanske 1.000 mil från utskjutningspl a tsen utrustas med ett navigeringssystem som kan leda roboten till målet.
Ett så d ant navigeringssystem kallat tröghetsnavigering,
avancerar f n snabbt från laboratoriestadiet till praktisk
användb arhet.
Systemet erbjuder följande stora fördelar:
a) det är okänsligt för fientlig störning,
b) det erford rar ingen kontakt med jorden och
c) ingen r adiokontakt med skjutplatsen, vilket förhindrar
fi en tlig in p ej lin g.
Ett tröghetsnavigeringssystem bygger i själva verket på död
räkning. D etta innebär att det geografiska läget (latitud och
longitud) måste vara kända både för målet och utskjutningsplatsen. H ä r av följer att systemet icke är lämpligt mot rörliga m å l om man icke förser Toboten med något annat styrsystem för den sista delen av banan.
Utvecklingen har de senaste åren gått oerhört fort men
ännu å ter står mycken forskarmöda för att systemet skall
bli praktiskt användbart. Kraven på de i systemet ingående
k~mponen t erna i fråga om tillförlitlighet och precission är
namligen så höga att man tidigare endast kunnat räkna
med liknande i rent laboratorieutförande. Systemet måste
~essutom kunna arbeta vid de extrema temperaturer, vibrationer och chocker, som kan förekomma i en robot.
Så. snart system.:et startats och startplatsens ooh målets geografiska lägen inställts kan det fastställa följ ande:
a) rob otens geografiska läge,
b) kurs och fart över grund,
c) tillryggalagd och till målet resterande distans,
d) r obo tens läge i förhållande till horisontalplanet.
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Acceleremeter

Fler 2
Bild 2 .
B~ld1

l.

Systemets teori.
System för död räkning finnas av många utföranden men
de hygga samtliga på att information om fart och vi n dens
inverkan uppmätes på något sätt, exempelvis med hFil p av
radar.
T11öghetsnavigeringssystemet däremot bygger på en a nn an
teknik som gör fartmätning med radar onödig.
Principen för tröghetsnavigeringssystemet bygger p å a tt
robotens läge erhålles genom att mäta accelerationerna i förhållande till jarlen. Dessa accelerationer kunna mätas m ed
speciella. instrument.
Känner man accelerationen är det lätt att bestämma h astigheten och vägen . Detta sker genom integrering och m atematiskt kan det skrivas
Dislansen =j]' a dP.
Om exempelvis en bil förses med en anordning me d :vilken det är möjligt att mäta accelerationen i bilens fär d n ld•
ning ( e4empelvis enligt fig. 2) skulle signalen som generer as

av accelerometern vara proportionell mot bilens acceleration. överförs denna signal till en integrator blir resultatet
hastigheten. Kopplas denna signal till en ny integrator erhålles distansen som resultat.
Accelerometrar och integrat01·er byggas ofta samman till en
enhet och utgöra huvudbeståndsdelarna i ett tröghetsnavi..,
geringssystem. Ett sådant navigeringssystem som är avsett
för exempelvis en robot, vilken har mer än en frihe tsgrad
och som skall flyga på olil-:a höjder innehåller betydligt 1ner
komplicerade komponenter än det ovan beskrivna syste1net.
.. De delkomponenter som erfordras för robotnavigering
ar o följ and e:
a) Två eller tre accelerometrar för att mäta accelerationen
i nord-sydriktning, i ost-västriktning och i vertikalplanet.
lntegr atorer sammanbyggs ofta med dessa acceler om.e trar.
b) En gyrostabiliserad plattform på vilken accelerom~t
rarna monteras. Det är mycket viktigt att noggrannheten v1d
stabiliseringen är stor, ty annars kommer accelerometrarna
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En tysk veteonsl{apsJ.nan Dr Schuler h~r emellertid visat
tt man k an na prakt1skt t aget samma effekt om systemets
aend el har en svängnings period som är lika med en pen~els av jordradien s längcl.

v

Svängning sperioden blir då enligt
T =

2

1r

y

L .i orr --

~
60

T = 84 min.
En sådan pendel säger Schuler, kommer när den stannat
att indikera vertikallin jen i den punkt där farkosten bebefinner sig oberoende av farkost ens rörelse.

_j
Bildi 3.
Gyrtstabilise rad pattform.

alt även mäta tyngdkarte ns acceleratio n i de olika rik tni ngarna. Av plattforme n fordras även att den med stor noggrannhet kan bestämma nord-sydri ktningen.
agd
c) Ett räkneinstr ument som kan omvandla tillrygaal
0
distans till latitud och longitud.
Först några ord om den gyrostabili serade plattfonne n, yars
storlek och yttre utseende framgår av bild 3. Av vad som
ovan s.agts är det synnerlige n viktigt att accelerome l craxlama .b eh~lla sina rätta lägen i förhålland e till tyngd k raft ens nktnmg. Om exempelvis en accelerome ter tippas 1/ 60
grad från horisontalp lanet kommer jordaccele rationen att
medföra att felet i robotens position kaminer att vara c :a 2
mil efter en timn1es flygtid.
Enda sätt att f å pattformen exakt stabilisera d vore a ll förse den med en pendel som hade en längd = jordr ad lell·
Detta är h elt naturligt ogörligt, längden varierar de ssutom
med latitiuden.

Syslem els uppbyggna d.
Principen för ett rent tröghetsnav igeringssys tem framgår
av bild 4 A och man igenkänne r lätt de i systemet ingåend e
kompon enterna, accelerome trar, integratore r och gyrostabiliserad plattform.
Systemets uppbyggna d mera i detalj framgår av bild 5.
Fig. vill visa hur på den gyrostabili serade plattforme n två
accelerome trar placerats, dels en i nord-syd riktning och
dels en i ost-väst riktning. Fig. visar även ett räkneverk där
tillryggalag d distans i ost-västrik tning multiplicer as n1.ed
see för latituden för att erhålla lägets. longitud. Till plattformen är även kopplad ett urverk som kompenser ar för
jordens rotation.
Vinkeln mellan horisontalp lanet och plattforme ns vertikalaxel komm er att förändras med ändrad latitud. När allts~ roboten rör sig, ändras ständigt planets läge i förhålland e
hll jord axeln så att accelerom etrarna bibehålla sitt horisontala läge.
Ett rent tröghetsnav igeringssys tem är ur flera synpunk~er besyärligt att åstad komma. Framföral lt kan man icke
annu konstruera gyron, som ha tillräcklig noggranhe t under längre tid.
Av den anledninge n har fler varianter av styrsystem et sett
~~gens ljus, de brukar kallas hybrider. Som. exempel skall
ar redovisas två system dels »Tröghet-D oppler systenn och
dels »Tröghet-a stronomisk t systc1n» .
. Det förstn ämnda, tröghet-do ppler systemet framgår i prinClp av bild 4 B. För att kontrollera resultatet av integre-

528

52\)

A. Rent tröghetssyste m

Lod

l injen

Distans

l

Jo~daxeln

Nord

Integrotor

Rä k neverk

Multiplikation
med
see)..

Ost

B. Trö.ghet- Doppler' system

Bild. 5..

Gyrostabil ise rad (Hastighet)
plattform

C. Tröghet- ash:onomiskt system
(Läge)

Bild 4.

rin gen av accelerationen som resulterar i hastigheten är roboten försedd med en dopplerradar som sänder sin radarstråle mot j orden och på så sätt bestämn<er hastigheten över
grund . Värdena på hastigheten jämföras och korrigeras och
integr eras i integrator II. Resultatet blir tillryggalagd distans
vilken omräknas till latitud och longitud.
Det tre dj e, trögh et-astronomiska systemet åsk å dliggöres i
princip på bild 4 C. För att kontrollera acceleromctrarna s
och integratorernas arbete finnes en automatisk stjärnföljar~ :som p lacerats p å den stabiliserade plattformen. Stjärnf?lJ aren mäter vinkeln mell an horisontalplanet och e n. p å
forh and utsedd hinrlakropp. Det av accelerometrar och in~eogratorer uträknad e läget jämförs med det läge som eralles från stjärnföljaren.
Ovanstående gör en dast anspråk p å att vara en orientering
j.1n principerna för ett trögh etsn avigeringssry stcm. Utveckrgen fortsätt er och ~~.y~ket åt~rstår ännu att göra för ~tt
.~~l~komna systemet. FolJande citat ur ett nummer av hd~:nften A viatian vVeek klarlägger de amerikanska synpankrna p å detta problem.
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»Trots stora framsteg fortsätter utveck lingen på att ]·
ruera ~ind~·e, säkrare och me~ pålitliga komponen ter i' ~;~st.
h~tsn.avJ germgssystemet. De gJorda .framstegen på dett a 11 g.
'?ge.~m~~systcm, - rent- eller hybnd-sys tem - vilket 11l ö~
hggor ~?r ett f~ygplan eller ro~ot att. navigera runt j ot·deJ·11
u
utan hJalp av Jordbunde n radio motiverar mer än v=
' de
kostnader som måste läggas ned på detsamma ».
Kä l l o r : Tidskrifterna Amarican Aviation och Aviation Week.
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Chapmanarkivets historia
Av Fil. kand . L ENNAR T ROSELL.

Den sveJJske skeppsbyg gmästaren viceatniral en Fredric
}lenric af Chapman (1721- 1808) räknas till en av de största
· skepp sbyggnadsk onstens historia. De kring hono1n fram~uxn a och samlade handlingar na återfinnas huvudsakli gen
inom det s k Chapmana rkivet, sedan ett tjugotal år förvarat
hos Statens sjöhistoris ka museum i Stockholm . Spridda rester av Ch apmans arkivbildn ing finnas dessutont på olika
håll. l)
Denn a studie rör det p å Sjöhistoris ka museet förvarade
Chapmanar kivet, som inköptes av kronan vid Chapm.ans
död. Avsikt en är att r edogöra för händelsefö rloppet vid köpet, att f ölj a arkivets förteckning s- och förvarin gshistoria
samt att lämna n ågra uppgifter rörande dess tillkomst och
sammansät tning.

Chapman avled den 19 augusti 1808. Den 28 i samma
månad un derrättade hans fosterson, överstelöjt nanten Gustaf
A. af Chapman, konungen om. dödsfallet.2 l I brevet anhöll
han, enär h ela faderns kvarlåtens kap belöpte sig till i allt
'l KungL Biblioteket (fragment t,i ll memoarer), Göteborgs stadsbibliotek (ink. brev), K. Vitted1etsaka demien ('ink. b1•ev), N ord i ska museet
(fartygsri t ninga r ) , Arkivet på Svenne by, Ringstorp (skriv., anteckningsböcker, r i tningar m m), Marinstabens bibliotek (anteckningsb öcker), K .
Örlogsma nnasäll skap ets bibliotek i Karlskrona (handskrifter , ritningar).
---. Dessutom finnas i K. Vitterhetsaka demiens sekr et erarearkiv av C.
insänd a smärre skrifter och rön . Vidare må a nmärkas, a tt i Historiallinen Ar ki s.to, 6, s . 245 f. r clereras et t manuskript av C. »Kort berättelse
om det som pass.e rat emellan Fältmarskalk en Gtefve Ehrensvärd och mig
Uled inrättningen af fa rtygen för a rm eens flotta>>. Orig. förvarades på
187
0-talet ,i (fin ska?) Fortifikation skontorets bibliotek. (Dessa uppgifter
har l : e bibliotek mi en, Fil. dr Otto W a l de, Uppsala, beredvil1i gt lä mnat
Ulig ur sitt register) .
' ) Skriv elser till konung Gustaf IV Adolf, Riksarkivet.
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ett värde av blott 11 a 12.000 Riksdaler Banco, om r;· ll
år få uppbära dennes kontanta årslön on~t 2 Qatt
Riksdaler Banco samt om ett par månaders tjän stle l" ·1OO
~·ör att ordna faderns efterlämnade papper, vilka d cl1I~~gl1 et
fallI t honom
vårda och alltid behålla i "I. ··)C1 . .. aU med omsorg
o
<
., n aa
. s ute t a':" ..~.amma man~d beordrade chefen för Fiirva] 0 ·
~~mgcn ~Y S]oarenden, _am1ralc~1 Johan Gustaf Lagc rhjelk~
overstclo]tnanten Frcdnk Ludvig af Klinteberg som v·tr .11 '
f""or 01~
.. l _ogs fl o tt ans l const.~·ukhonsl~ontor
.
~'
' c ·'f
1. .. Karlskro~1
a , al t sÄsom ]donans ombud narvara vid en forsta bes1k ln in ~1
Ch~pmm~s-~fterlämnadc papper.~) I ?revet vari ord ern ~ 1 e:~
delades If~agasatte Lagerb]clke antmgen att hand linrr·11. 11
sl ~u Il c »rec l amcras» ti'Il Jzronan c l ler inlösas. Bakom lat.'nl- a
·
l ag
o
t ycl·1gen d en 1· brevet nämnda om shindi'en_
l l amenng
p å re~
helcn, alt Chapman und er sitt arbete dels själv åtnju tit vis g
av I~-~mgl. Maj :_t medgivna förmåner, dels haft bitdi<lc· :~
en t~ anstc1~1an mo m F_I_?ttor~a_s konstruktionskår, som varit
befnad ofran annm~ t]anstgormg. De nämnda förm f1 nerna
sy_ft a pa ~tt l~ung~~gt beslut av år 1_793, då Chapm an be~~·wdcs fran sm t]anst som varvsamiral i Karlskron a men
f_~_ck obehålla sin lön sa~nt b~st~iJlcs-. och c~ärmecl förk nippade
fomaner mot att han aven 1 framticlen tillhandahöll kronan
önskade fartygsritningar. 4 l Vid sammanträdet med Kl in leberg förkla_rade Chapman, att han endast ansåg överl å telse
mot be~~:llnmg l~um~a komma i fråga, enär han men ade sig
ha ~ul~ agandc:att bli handlingarna, vilka han i laga ordn ing
crhalht som gava redan under faderns livstid.") Äve n i sill
nyssnämnda brev till konungen framhöll Chapman, alt han
genom gåvobrev erhållit sin faders alla ägodelar redan medan denne var i livet, d v s även de här aktuell a h and·
lingarna. I detta brev hade han som nämnts också omt ala t,
att faden_1 ~lagt honom att v~l vårda och i sin ägo alttid
behalla ntmngarna och handlmgarna. Men redan vi d sa n1·
manträdet med Klinteberg några få dagar eft er delta b revs

UI~der några

3
) Förvalhlingen av sjöärendena, Flottornas konstruktionskontor, F. Dia·
rier, !handlingar och expedition er 1805- 13, koncept 30/8 1808, K rigs·
arkivet.
•) Administrativa handlingar rörande flottan, Varvsamiralens sluiv. ti!l
Kungl. M;aj:t, vol. B 44, Chapmans an,sökan 12 / 7 1793, Riksarkiv et; Kungl.
Maj: ts kansli, Krigsexp: s registratur 14/7 s. å., Riksarkivet - Ch n p mans
ansökan diariefördes först 31/12. 1793 (Kungl. Maj: t s kansli, K rigsexp:S
ingående diarium 1793, nr 2105, Riksarkivet).
') Förvaltningen av sjöärendena etc. enl. not 3, Klintebergs rapport
8/9 1808.

vfattan~ e

arkivalierna i_cke desto: mindre till salu.
.0 rför gJordevoroChapman
och Klmteberg tillsammans upp en
ra·teckning i två exemplar över desamm.a, som på grund av

å~apn~ans föreståen_dc avresa från _Kai:lskrona fi_~k en cnJjot l{hntebergs n~enn~g . ganska prov1sonsl~ ka~·akt::r. 6 l !ntetd~ra av dess a tva ongmalexcmplar har aterf unmts. En av
Chapman två år senare upprättad kopia, likaledes icke p å träffad, är dock bevarad i avskrift.7)
Beträffande dessa icke påträffade förteckningar veta vi,
att Chapm an efter sammanträdet med Klinteberg insänt sitt
exemplar till Kungl. Maj :t. Missivskrivelsen, daterad elen 18
septem~ ~r 18~~, är l~evarad._ 8 l I dia~·iem~ kunna vi seelan
följa s]alva fortecknmgen till en vardcnngsnämnd - jag
återkomm er strax till denna - i Karlskrona. 9 l Hänned förlora vi spåren och nödgas som nämnts konstatera, att förteckningen icke är placerad enligt sin arkivaliska hemhörighet. D et andra exemplaret säger sig Klinteberg i ett »Ödmjukt utlåtande» av år 1811 ha insänt till Lagcrbjclke, då
han erfarit, att Chapman lagt sitt exemplar uneler »Kongl.
M;ajts ögom.I 0 ) Den har emellertid icke påträffats i Förvaltningens av sjöärendena arkiv, där den ej heller är diarieförd. I sammanhanget kan det vara av ett visst intresse,
a.~t en av Klin~_eberg senare, år 1811, insänd förteckning bortforts ur det namnda arkivet och först återfunnits i samband
' ) Karl skrona örlogsstation, Befälhavand•c amiralens kansli, ank. hand!.
1810, nr 2.185, ödmjukt utlåtande av KLinteberg 22/1 1811, Krigsarldvet.
') »FÖ'rtecking på framlidne Vi ce-Amiral en m m af Chapmans efterlämnade RitllJingar Manu scripter och Modeller, hV'ilka jag öfverlämnat
till Chefen för Constructions Staten i Carisluona Hen- överslh Lieutenanten och Riddaren af &linteberg, och är denna förteckning lika lydan~-e med den j ag- inlämnade till för detta Kon.u ng Gustaf Adolph, då jag
•orsta gången hen1bjöd Kong-l. Majts och Kronan denna samling - örebra
.
.. d en l 2 Decem,ber. 1810, G. A. af Chapman», ' Karlskrona
.. och D egen1as
~rl<>gsvarv, Va1<vschefens kansli, E I: a, ink. !hand!. 1935, nr 417, Sydustens marindistrikts arkivdepå, Karlskrona. _____. Denna avskrift av förtec.kn. filmes även bland arldvfört eckningarna å Sjöhis:tmiska museet.
,l Skrivelser t iil konung Gustaf IV Adolf, Riksarkivet.
. ) Karlskrm~la örlogsstation, Befälhavande amiralens kansli ing dia%
'
.
• llJ. 1808, nr 2152 , Krigsarldvet;
Karlskrona örlo!rs.v arv Varvsamiralens
1
"an 8 r1 1·
~
'
l\
• ng-. diarium, 1808, § 1727, Sydkustens ma1indistrikts arkivdepå
arlskrona.
'
")

, Karlskrona örlogsstatim~. Befälhavande amiiralens kansii, ank. hand!.
1810
' nr 2185, Krigsarkivet.
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med förberedelserna till denna uppsalsYl Förteckningen h
de hamnat på Försvarsstabens krigshistoriska avdelnin g.
kopia Chapman upprättade år 1810 är som nåmnts h cv.:1
rad _i ett antal avsl~ri_fter. De~sa giva emellertid ing~ n up~:
lysmng om var ongmalet hor hemma. J ag har eJ hel!c .
fått ldart för mig i vilket syfte denna kopia tillkomm it ocj~
saknar sålunda f n uppslag för ett efterforskande. A\ sktif.
terna av denna kopia ha emellertid kommit till stånd i sa111 •
~and rned ett_ överförande ä_r 19~.? ~v C_hapmanarkivct hån
orlogsvarvet 1 Karlskrona till S.Jolustonska museet, da den
någon tid synes ha varit förvarad å Marinförvaltningen_l2J
J ag å terkommer till detta överförande längre frmn .
Samtidi g t som Chapm,an insände förteckningen över faderns arkiv, bifogade han en fört eckning över av konungen
approberade originalritningar, som till ett mindre an tal påträffats bland faderns handlingar och som han överhinmat
till konstruktionskontoret i Karlskrona. Han upprep ad e slutligen också i en särskild skrivelse samma dag sin an hå llan
om rätt att under n ågra år få uppbära faderns kontan tlön.
Resultatet av Chapmans framstöt blev ett kungligt beslut
i oktober 1808 om att värderingsmän skulle utses för fas tställande av en låmJ)lig köpeskilling. 13 l Ungefär ett i't r senare - i september 1809 - beslöt Kungl. Maj :t em ellertid
att befria värderingsmännen från det delikata och änn u icke
slutförda uppdraget och själv avgöra köpesum~nan. 14 J Den
faststålides till 6.000 H.iksdaler Banco. Och efter en dc1 fö rvecklingar - Chapman motsatte sig nämligen ett förslag
om sununans utbetalande i flera terminer b eordrades
statskontoret i ett Kungl. brev den 16 maj 1810 att u tbeta la
hela beloppet på en gångPJ
u) Krigs a rl~ivets ämbetsarkiv, D III d, acces:sionskatalog 19 5:l-, acc.
64/1953, Krigsarkivet.
") Skrivelse av G. Halldin 28/8 193.5, förvarad enl. anvisn. i not zs.
13
)
Kungl. Maj: ts ka nsli, Statsrådsprot. i krigsärend en, 12/1 0 1808,
21, R1ksarkivet .
H) Ibidem, 5/9 1809, § 31 - Klinte.bergs ödmjuka utl ätand>2 enl. not 1°·
15 )
statskontoret, huvudarkivet, E ink. Sikrive•lser, Ser I a.) Kung\. breV
(huvudserien), 1810, R1ksarkivets östermalmsavdelning. - I d etta K breV

förekomm er en felaktighet. Det in.niehålle.r nämil. en upp gift onL att Kungl.
Maj: t besluta t inköpa Chapmanarkivet d. 12 / 10 1809 samt att betaJ niugeu
skulle ske i etap•p er. Beslutlat fattad.e s emellertid redan d.. 5/9 s. å. ~
D. 12 / 9 s . å. diskuterades' möjligheten av betaln. i fl era t ermin er ( l{Ullg ·
Maj: ts kansli, Sta.tsrådsprot. i krigsärend'en nämnda data, § 31 r esp . § 1 ~·
Jämför att K ungl. Miaj : t d. 12/ 10 1808 beslöt uts e värd eringsmän (not 13 ·

11 27 oktober 1810 finnes i statskontoret diariefört ett
J :erat brev från Chapman, vari denne anhåller om. utbeo J:nd et av d~. s~x ~~1sen r~ksd~lerna. 1 G) Till bre_vet är fota t dels en utforhg fortecluung over Chapmanarlovet, 17 ) ung:rtecknad elen 23 februari 1810 av Klinteberg, dels e tt av
~j'nteberg elen 6 september 1810 dagtecknGt
att han
1\. \t Chapmanarkivet i förvar för Kronans bevis
räkning,. d els
en mindre likaledes av Klinteberg den 6 september 1810
0
~dertecknad fört eckning över vissa av Chapmans av tryc~~et utk omn~ l!ancll!ngar och planscher. statskontoret .~ann
det emeller tid Icke till fullo styrkt, att sterbhuset genom overJämnandet av papperen fullgjort samtliga sina förpliktelser
gentemot kronan, v~rför det skre~. till För~alt?ingen av sjöärendena med anhallan om bekraftelse harpa .18 )
I sitt svar lämnade förvaltningens chef, Lager b j elke, icke
det önskade bestyrkandet utan omtalade, att han icke haft
med affären att göra sedan han beordrat Klinteberg att sammanträffa med Chapman. Han lovade återkomma sedan han
fått svar på en skrivelse till Kungl. Maj :t med anhållan om
Chapmanarkivets förvarande i StockholmPJ
Lagerbj elke misslyckades i sitt försök att få Chapman)arkivet förvarat i huvudstaden. I ett Kungligt brev den 30
oktober 1810 bestämdes nämligen, att det<>amma såsom
främst hörande till örlogsflottan i första hand borde finnas
tillgängligt i d ess huvudbas, Karlskrona.20 ) Inom Förvaltningen av sjöärendena fick man tills vidare nöja sig med
en för teckning över arkivet. Dock ställde Kungl. Maj :t i
utsikt att de delar av Chapmanarkivet, som. icke behövdes
för den i Karlskrona stationerade örlogsflottans räkning, senare skulle kunna överlämnas till Förvaltningen av sjöärend ena. Förvaltningen beordrades slutligen att underrätta
S~atskontoret, då aåivet blivit av kronan i vederbörlig ord11lng emottaget

wy,

") statskontoret, huvudarkivet, C Diarie·r och föredragningsl<istor, c)

~llgåend e diari er 1810, R,i ksa.rkiV'ats östermalmsavdelning samt ibidem, E
Ink. skriv. Ser. II a , Exped,ierade hand!. 1811 : I, nr 300 .
") Ännu ett ex. av denna förteckning finnes förvarat i samlingskapseln
257 g, UppStala universHetsbibliotJak. (För d enna upplysning står jag
1
tacksamhetsskuld till 1: e bibliotekari,en, Fil. dr Otto Walde, Uppsala) .
"'l Förvaltningen av s jöärendena et c. enl. not 3, statskontorets skr.
28 19 1810.

?

" " ) Ibidem., konc. 11/10 1810 t,ill statskontoret, konc. s . d. till K ungl.
"'aj: t.
"') Förvaltningen av sjöärendena etc. enl. not 3..
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Efter två påstötnin~ar ins~nde .. Klinte~erg i jan~~. ~~·i 181l
den begärda förtecknmgen hll Forvaltn~!~ge!: av :;J oarcndena vederbörligen kvitterad av honom. SJalv.-. l Sedan Slatskontoret underrättats härom, fattades anordnmgsb esl ul i fc b.
ruari samm.a år. 22 ) Därmed var köpet .äntligen kl ar t. Chap.
man hade fått sina pengar. I-lans begar~n att und.c1: n~tg L·a
år få uppbära faderns lön synes dock Icke ha blt v1l upp.
fylld; den förblev obesvarad.
-----1

Denna sistnämnda förteckning, undertecknad av Klinleberg den 22 januari 1811, skiljer sig från den av Chap ma n
till statskontoret insända den 28 februari 1810 dater a de fö rteckningen endast därigenom, att den försetts n1.ed cll ann at
titelblad samt ett summariskt tillägg rörande del trw: kta
materialet. Denna 1811 års förteckning har upprältals i åtminstone tre exemplar, varav ett var avsettJö~·. Örlogsfl?ttans konstruktionskontor i Karlskrona, ett for orlogssta twnens i Karlskrona kansli och ett för Flottornas konstruktionskontor i Stockholm. 23 )
På konstruktionskontoret i Karlskrona kom Chr.pmana rkivet att i åtminstone närmare ett decennium fört eckni ngsmässigt hållas skilt från andra arkivalier. Dess exemp la r av
Chapmanförteckningen är näm.lig~I~ förse~t med en anteckning om revidering 1817 och samtHhgt revHlerades k~m torets
förteckning av år 1804 över icke-chapmanska ha.~1dl ~ nfp r.
Nästa förteckning av intresse för denna undersoknw g s~ m
påträffats, »Förteckning å i Ingeniör D.eparteme1:lcls Bibliothek befintliga Ritningar m m», är daterad 1882. 2 .!) Dcn;Ja
1
'

l

"' ) Förvaltningen av sjöärendena etc. en l. not 3, konc. 3/12 181 O, 14/l
1811; ibidem, dial'ium, 31/1 1811, § 2.
"") statskontoret, huvudarkivet, A Protokoll, a) protokoll (huvu dserien),
1811: I, 25/2., Rliksark,i vets östermalmsavdelning.
..
"') Förteckningarna förvaras :
.· ror·t
·
a) Karlskrona örlogsvarv, Varvskonto1•at, D VII, d) mventane
teckningar för expeditioner odh kontor, Konstruktionskontore '
Sydkustens marindistrikts ark,ivdepå, Karlskronw.
b) Karlskrona örlogsstation,, Befälhavande amiralen3 kansli, anll·
handl. 1810, nr 2.185, Kr~igsarkivet .
c) Förvaltningen av sjöärendena ·etc. enl. not 3.
·
·
r, Krigs·
1mmga
"') Karlskrona örlogsvarv, Ing. d ep: tet, D a) arkivförtec
arkivet.

.. rteckning .över . Ko~1strukti.~mskontorcl~ eft~rfö.!j are~. rit~

f~ osarkiv v1sar s1g vid ett narmare st uehum t1ll overvagan-

11111'd el inneh ålla material ur Chapman a rbvet, ehuru förde leningens ut anskrift icke giver någon som h~lst anlydan
tecrom. Det är e m ellertid icke hel a Cl~api~Jai:.m:lnvet, ~om.rc
J~~visas. Var dc resterande .~~etta arlov l1lll~ongao arl-avalle rc förvar ats och eventu ellt forlcclmats har Icke gatt att klarna
.
.
.
]ägga.
1 den förteckning Klmteberg und ertecknat den 22 Janu an
l811 är mate rialet ordnat efter vissa principee. Sålund~ om fa ttar en. av del ~1ing i förteckningc.~l h u vudsalc~igen ritmngar
rörande orlo~sfloltan, en an.nan ro~·ande. armens flotta:. me:
Jan manusknpl o. a. !Jandlmgar vasenlhgen samma nforts 1
~n särskild avdelnin g för sig etc. I fört eckningen av år 188~
har denna princip övergivits. Handlingarna ha placerats 1
rull ar utan all någon ansats till ordningsprincip kan spåras, var eft e r rullarna införts i numuncrordning i förl eclcningen.
År 1907 skedde en smärre avsöndring ur Chapmanarkivet
Då översändes nämligen ett trettiotal ritningar från Karlskron a till örlogsvarvet i Slackholm för vidare befordran till
»ett (pl anerat) krigshistoriskt museum ». 2 ") Det är kn a ppast
för djärvt att sätta överförandet i samband med en sjöhistorisk utställning i Arvfurstens palats samma å r, då för övrigt även ett antal fartygsmodeller sändes från Karlskron a
till huvudstadeu. 2H) De flesta av de översända ritningarn a
härröra ur Chapmanarkivet och å terfinnas i Klintebergs förteckn ing und er rubriken »Med Kongl: Maj ts egenhändiga
Approb ation försedde» ritningar. Dessa ritningar äro desamma, som Chapman överlämnat till Konstruktionskontoret i
Karlskrona redan innan försäljningen av faderns arkiv var
avslutad, en ä r de j u utan tvekan lillhörde kronan. När sedan köpet av de övriga handlingarna var klart, sammanfor de Klinteb erg em ellertid ånyo dc approberade ritnin garna med dessa.
Nästa förle ckniog ägnad att belysa Chapmanarkivets hi~loria som påträffats har beteckningen »Förteckning över i
Ingenjördepartementets arkiv b efin tliga äldre ritningar, upp-

------

. "') Pärm m ed reve rsal över överl. ritningar, ö. V. K. 1907, Sjöhistol'lsk.a lhusleet.

Våg-lednin g genom statens sjöhistoriska mus eum, katalog nr 8, 1952,
15!
s. "')
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rättad 1913». 27 ) Den innehåller betydligt mera än 1882 å,
förteckning. Man kan säga, att den innehåller två ski ld a a1.3
kiv serier. O,en första serien innehåller ritningar, vi ll~ a it~
delats i grupper omfattande linjeskepp, fregatter, korve tte.'
å ngfartyg e lc. och inom varje grupp äro ritningarn a or<l:
nade fartygsvis och i tidsföljd (1700---1800-t alen). \'id el[
komparativt studium finner man, att 1700-talsritni nga rna .
denna serie huv udsakligen utgöras av material ur C hap~
manarkivet och att det är de ritningar, som man sakna r i föt·t edmingen av år 1882, vilka här påträffats. Dessa r i tn ingar
ur Chapman a rkivet ha så lund a blandats ihop med all d ra i
Karlskrona förvarade ritningar, d e senare huvuds ak li!leq
från 1800-talet, och tillsammans med dessa utgjort elt ~äl
förtecknat ritningsarkiv.
Den andra serien i denna förteckning kan karakt eri seras
som en oordnad hop ritningar och handlingar, tä m ligen
slumpmässigt hopförda i rullar. De ha förtecknats ru lle fö r
rulle och förvarats åtskilda från det i den föregå ende serien
förtecknade materialet, som förvarades i lådor, och nnder
i varje fall några år för e 1935 förvarats i det s k ståll rl dsfack et inom nuvarande Marinverkstä dernas fartygs- och Illaskinritkontor s lokaler.
Dessa sistnämnda ritningar och handlingar äro id en tisb
med dem som, förtecknats 1882, ehuru rullarna inbörd es omstuvats. I 1882 å r s förteckning är den gamla rullbeteck ni ngen
överstruken och den nya tillskriven med blyerts.
Chapmanarki vet var så ledes 1913 - i motsats till 1882 å nyo infört i en och sarmua liggare, ehuru densanun a icke
gav n ågon som helst upplysning om att den bland my cket
annat även innehöll material ur Chapmanark ivet Arkivet
fanns dels i en oordnad serie, som. väsentligen utgj ordes a\'
ritningar och handlingar ur Chapmanarki vet, dels inordnat
i en väl fört ecknad serie, som huvudsaklige n utgj or des av
andra än nr Chapmanarki vet härstaunnand e arkivalier.
År 1930 tog chefen för Marinstaben i en skrivelse till Marinförvaltning en upp frågan 0111. Chapmanarki vets för_v~
ringsplats.28) Under hänvisning till en passus i det h iir tHII-

" , .._sedermera till Floltornes Constructions Contoir (i Stock111~m) aflemnas», ansåg chefe n för Marinstaben, atl Ch ap]10 narkiv e t via Marinförvaltn ingen bord e överlämnas till
IJ1a
. . n 'l
l . t
Flottans
a_r l nv_
1 nl '"~a r nv~ ._
__
__ . __
Det dröJde and a till 19~~ mnan a,vgor an d?~. fo_ll 1 _aren_det.
LJuder tiden __ hade lokalfl:aga n for Statens SJOkn~-~ h~ S~Or ~ s l.;:a
amlingar Josts ge nom tillk oms ten av Statens SJOlllSLOl'lska
5
~useum
. Marinförvaltn ingen kom därför överens med che1
fen för Marinstaben om att Chapm anarkivet borde fö r varas
där.2D) Därför b eordr ades chefen för Karlskrona örlogsvarv
att låta öve rföra dets a mma till Sjöhistoriska museet.:>o) För
att unelerl ätta särskiljandel av Chapmanarki vet fr ån övrig'-l
arkivalier, bifogad es en avskrift av d en k opiq Chapman upprättat 1810 av d en provisoriska förteckning hnn och Kli nleberg tillsammans ut arbetat 1808. Denna förteckning var
emellertid för ospecificerad för att kunn a tjän a sitl ändamål. Man vald e därför ett annat tillväga gå ngssä tt, so m k an
studeras i förte ckningen av år 1913. I densamma iit· nämligen mycket ordentligt med rött bläck infört an teckningar
om två öve rJämnanden av arkivalier, dels 1935 och dels 19"12.
Huvudprincip en i arb etet - ehuru ej a lldeles konsekvent
tillämpad - blev den , alt man 1935 gick ige nom fö rteckningen och särskilde de ritningar och h a ndlingar, som voro
försedela m ed d ateringså ret 1808 och tidigare, d v s Chapmans dödsår fi ck bilda gräns. Della betydde, att d c till Sjöhistoriska musee t översända arkivaliern a kom att bestå av
C~1 apmanarkivet jämte övriga i Karlskrona Lefinlliga l'itnmgar upprättade till och m ed 1808. Efle rsom d e se nare
voro betydligt färre kom leveransen änd å alt i betydande ut·st_räckning få en sammansättn ing, som likn ad e Chapmanar~Ivets. Med ett av flott a ns fartyg förd es a rkivaliern a 1935
hll Stockh
---.., olm och överlämnades till Sjöhistoriska museetYJ

") Karlskrona örlog-svarv, Ing . d ep: tet, D, a) arkivförteckning ar. Krigs·
arkivet.
"') Skriv . 19 /5 19 30. Denna jämte en d el andra handlin gar i ärende~
äro bifogade •en skriv. från Marinmuseum till Marinförvaltning en d . 13/
c
4'
1933 (Mar,i nJörvaltningen, n a utiska avd., an~c hand!. HI 193
3, nr 2 "'
Marinförvaltning ens arkivdepå) .

III "'). lYiarinförvaltning en , nautiska avd. kon c. 30 /3 1935, nr 194 och 194: 3,

. nämnda Kun gl. breve t av d en 30 oktober 1810, enligt

g~ 11 ~en »hvad som ej för örlogs Fiollans behof k an erford r as
11

"') Avskrift av J\llarinförvalt~ingens n a u tiska avd: s kon c. d . 5/3 19 35;
chefens för Marin stabens skriv. d. 26 / 3 s . å. (förvara d'a· enL anvisn . i
n?t 28) samt Marinförvaltnil~gens gemen samma protokoU och föredragningslistor 1935 , prat. d. 30 / 3, n r 33, naut. avd. § 2, M.arinförvaltnin,gen s
arkivdlepå_
arlllförvaltn.in gens arkivd e på.
")
'
Ch
Pärm med rev ersal öv er överL ritningar, ö. V. K,. 193.5, skriv. från.
efen för j agar'an Nordenskjöld, 11 / 10 1935, Sjöhistoriska mus eet.
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~ä r in~ör~iva cl e ~nan desam~n a

med de olika änmesserie rn
orlo~sntnmgar, . orlogs h andh n gar och - Letrbiffandc et t f.' a
tal mr~made n tningar - föremålssaml i ngen inom ör lo r~:
g,_
a vdelmngen.
År 1952 påbjö d Kungl. Maj :t ett allmänt överföran de fr -',1
Sj öh istoriska museet till Krigsarkivet av arkiva lier, som 1/:
röra ur _statliga 11_1i l itära arkivs s_~rier. 3 ~) På grund av Ch~~~~:
manar~uvelso speciella status__ Les.~amdes doc!{, att dett a sk ul\c
kvarbhva pa museet och dar fortecknas sasom en fr is tilen
de arkivalisk: enhet.
~et gällde med andra ord att rekonstruera innehållet i de 11
klmtebergska förteckningen av den 22 januari 1811, s 01
låg tioll W:.lll~d f~r överlåtelse!~:. Arbetet unc~erlättadcs a v a ~:
dc pa Sjolustonska museet forvarade arlovalier, som hiirr?ra. :1r Konstru~~tio_I~skontorets i I~arlskrona arkiv, skil ja
sig fra~1 andra ?ay forvarade handlmgar främst därigenom
att de 1 regel blivit försedda med påstämplade siffer hc leckningar. Dessutom ha de icke sällan åsatts kontorels stä m pel
Då 1935 års leverans registrerades å Sjöhistoriska museet i
dess liggare över arkivalier (»museikataloger»), infö r des i
stor utsträckning i provenienskolumnen or det »Chap maua rkivet» j ämte dessa sifferbeteckningar. De återfinnas äv en i
de reversal, som åtföljt de två s tora leveranserna frå n Ka rl skrona åren 1935 och 194-2.33 ) Dessa reversal äro emellert id
avskrifter ur 1913 års förteckning; siffr orna återfinnas i de nna. Genom ett jämförande stu dium m.ellan arkivaliern a, m useikatalogcrna, 1913 års för t eckning, 1907, 1935 och Hl 12 års
reversal och den klintebergska förteckningen av å r 181 1 bo rde man sålunda få fram Chapmanarkivet, sådant det var
sammansatt vid tidpunkten för kronans förvärv av detsamma. Det ~1r den metoden som tillämpa ts.
Resultatet har b livit, alt närmare 90 % av numren i den
k lintebergska förteckningen ha kunnat rekonstruer as, siffror som måhända med tiden kunna höjas.
Lyckligtvis har man i den klintebergska förtccknin ae n beträffande huvuddelen av det förteckn'adc materialet ~t räva t
efter stor noggrannhet. Sål unda har principen vid fö rtcå·
nandct av fartygsritningar varit att på grundval av tex ten å
respektive ritningar angiva fartygens typ, namn, b estyck·
"') Kirigsarkivets ämhatsarkiv, E I, ink. hand!. 1952, nr 26 0, Krigs·
arkivet.
~1 ) Pärm med reversal över öve,r l. ritn,jngar, ö. V. K. 1935, ö. V. J{.
1942, Sjöhistoriska mnseet.

}ä ngel , bredd, djupgående samt ritningarnas daterings.
6
,
. ,
o l ant. saknas fartygets
1o sac
f" Il <a
. o
11111"''
tillkoncståL
" r eller 1 n~g r a a
och
Bärtill h a r 1bland fogats andra tWp~ifter sås?In lästetal
antalet å rp a r !H~:S roddfarty~. Prmc1p~n har 1 stor t~tslräckAvvikelserna aro huvudsakligen be)·11g· ]zunnat h llampas.
'
·
n
maå det förtecknade
s ancl c sa l cuppgtftep
tingad e av b n "t
terialet.
En gen ~r ell s':_aghct, ehuru _mera skenhar än verk lig, i rc]con str uktwn~n ar, at~ den klmlebergsk a förteckningen med
få unda nt ag 1cke angtver antalet ritningar under respektive
numm er i d en samma. Vid den tid Chapman verkade bestod
emellertid _f~rtygsritningarna av en sidovy, i regel försedel
med lå nglm.J er och stundom med antydningar om inredning_en, ~a 1_11 t dcssuton~ en spant~·uta, d v s fartygets tvärsektwnsl m .J er. Dessa ntades vanligen på samma blad. Hä rtill kom. oft a på s~i~:skilt_blad, en t~ckc l rilning, vilket i Chnpmana rk~ve t d oc]~ ~r mmdre vanligt. Har man tillgång till
dess ~ n a m n ci a n~m.ngar, h~r ma~.l i regel också f ramför sig
samtid en s h el a nlnmgsbcstand rorande det aktuell a fartygshygget.
Det allvarligaste exemplet på ofullständighet i den ldinteber~sk a för~ecknigcn återfinner man i a~delningcn »Manuscnpter , D iverse Handlingar och Papper», som i s lutet,
efter att elj est vara nog tydlig att tillåta en säker rckonstrukti_?n , tillförts en anteckning »Sj u stycken Portfeuiller
med f orslager , uträkningar och diverse Papper» . I den rek?nstru erad e förteckningen har här huvudsnidigen sammanforts så d a_n t i Sjöhistoriska museet påträffat foi:·sknings- och
k?nstrukh on smaterial, som vid denna tid endast kunde utfora~ av Ch apman el_ler av personal under hans omedelbara
edmng. D essa handhngar ha huvudsakligen tillkommit efter
Chapm.~n s pe?sionering år 179,3 . De ha till stor del koncep~~ts p~·agel , ':,1l k et __ torde ~örklara, varför. dc i regel icke indarts I 1913 ars forteckmng. De sakna 1 dc fle~,ta fall mot
enna k orresponde r ande siffcrbcteckningar.
deSm~1 ,d e allra flesta rekonstrul~tioner_ innehåller sålunda
Iek ~nstr~1eradc ~hapmanarlu.~et v1ss.a svaga p~mkler.
för~ tack .:V.ate den klmteber~skao fortcckn!n:~~ns r cl~tlva t~~
e rgh et aro dessa ganska fa. Da den nya forteckmngen ar
u~1 avskrift av denna, kan forska r en i varje ensbit fall
aabn svå righ et bedöma graden av säkerhet i rek onstruktions·
r etet.
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Chapmanarkivet är starkt präglat av att vara en f or l· ·1
!'Cs
vete 11 .,~ ]->'<
;:ap. Det
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'·l j) J
!::>·
. innehåller en stor mänad
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. ·
tyg.av ohka storlek ~ r. De äro dels arbetsritningar li llkon1•
~1a 1 sam~and .med nagot farlygsbygge, dels ritninga r utförda
1 anslutmng ~111. Chapma1:s forskningsverksam het. stun dom
h?r s~m:na. ntmng utny lt]ats för båda ändamålen, cxem pelVlS pa sa salt att Chapman på äldr e ritningar av för sl niimn da typ lagt in nya linjer och ibland också tillfoga t f örk l ara nde t ~.xter,. formler och beräkningar. Ritningarna äro 1 stor
utstra cknmg; signerada av Chapman. De flesta torde- dock
ha utförts av honom underlydande personal, blan d vilka
Bo~eman !rämst m å nänmas. Att delar av Chapma n ark ivet
otv1velakhgt härröra ur Konstruktionskon torets i K ar lskrona arkiv har re dan nämnts i samband med f1·å gan om dc av
konungen approber a de ritningarna. A vsaknadcn av iildre
förteckningar gör det tyvärr icke möjligt att fastställ a i vilken utsträ ckning detta är fallet rörande de övriga ri lnm gar·
na. Mycket ta~ar dock för att vissa partier av Chapm ana rk ivet ursprunghgen emanera ur det nämnda kontorels m kiv.
Till Chapmanarkivet hörd e vid köpet även 150 bun dna
exemplar jämte lös a pla nscher tillChapman sår 180-J trYckta
a.vl~ a ndling » Försö.~;: till en theoretisk afhandling att gi f~y a !I l
hm eskepp deras ratta storlek och fonn, likaledes fö r frc ga tt?r. och mi_ndr c bevärade fartyg ». Enli gt det här fl er a d1 n§W
tHhga re Citerade Kungliga brevet av den 30 oktob er 1810
skull e dessa dels fördelas inom flottorna, d els förs ä lj as . Etl
antal från Marinförvaltninge n och andra sjömilitära mYn dighete r till Sjöhistoriska muse e t överlämnad e och dep OJ;c rade
band och lös a blad tillhörand e d etta a rb ete tord e så lu nda bor?- b e lrakta s som sådana av Kungl. Ma j :t p å bjudna ~wsönd
rmgar. I köp et ingingo även de kopparplåta r, på vi lka ar-

1

betet tr~ckt~. De förvaras i Sjöhist~:Jri.ska museet, ehuru .de
. ]·oJ11111lt dit u ta n samband med ntmngarna. Dess u tom u111\;go i köp et ett mindre antal modeller, huvudsakligen s k
~~n s tru.ktionsmodelle.~·· . Då i~lentifieringen .På ~rund av bl a
den klmtebergska forte~lmmgens o.fullstan<.~Ighct rörande
dessa mode.~~er emell.ertld to. ~·de . kra va ~peci ~ lkunsk.apcr i
etod erna for provemcnsbestam nmg av forcmal, har pg av11
~tått fr~ n at~ und<':rsöka i vilken utsträckning dessa modeller
]{unna aterfmnas mom museet.

Chapmans insatser inom skeppsbyggnadsk onsten äro av
största betydelse. Han rälmade sig fram till resultaten och
lyck ades på ritpapperet uttrycka dem, medan andra i motsvarande stycken fingo lita på erfarenheten samt ögats och
hand ens känsla för form och dimensioner. D e tta ge r hans
arkiv ett alldeles speciellt värde som historisk källa. Ä ven
om man alltså icke kunde hoppas att få lika goda skeppsbyggnadshistoriska upplysningar ur dc handlingar, som
framvuxit. kring den av Chapman distanserade skeppshyggardynastien Sheld.on, skulle tillgången till dem ändå ur
många synpunkter vara av stort värde för forskningen. Dessa
ritningar »jemte åtskilliga beskrifningar och dithörande
handlin gar till ett antal av 366 stycken» erbjödo& kronan
ungefär samtidigt som Chapmanarkivet av Francis Sheldon
för 1_.446 Riksdaler Banco. Kungl. Maj :t såg sig av statsfinansi ell a skäl emellertid nödgad att avstå från att antaga
erbjud andet.3~)

") Förvaltningen av sjöärende~Ja etc. en!. not 3, ink. Kungl. brev d.
8/10 1810.
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Meddelanden från främmande ma ri ner

Sailfish, den nykonstru erade r a darvarnarub å ten påmön str a d es nyligen.
]lar di eselmotorer . Hela des s inre upptas av mat•arieJ för up ptäckan~e av fi entli g aktivitet i varje form; från andra ubå tar till fl yg plan . Den
]1!! 1' oclcså full s tändi g fl ygdirigerin gsutru stnin g för a tt l eda AS\<V-flygp lan
till anfall. Sailfish ä r på 2.425 ton i y tläge oclh ä r 107 m lå ng.
8 11

Medd ela nden från Marinens p r essdetal j .

Our Navy, l jun.i.

Amerikas Förenta Stater.
Hangarfartyg.

Minsve pare.

Kearsage skall genomgå en sju månad er ombyggnad och försps ll1 ed
vinkelställ t flygdäck m m.
Marin e N ews, april.
Kryssare.

woodp eck er mön s trades på 2/2.
p!edge och MS0-505 levererades

slutet av m ars.
Marine News, ap ril.

Leader gi ck s ista verkstadsp rovtur 14 / 4.

Macon (som besökte Göte borg i juni) skall byggas om. till 1·o1Jotnpe 11 •
kryss::u·e vid Camden . Den komJller a tt skilja sig från Boston och Can.
berra så t,illvida, att d en förses m ed R egulus stället för Terrier-robotar,
(S e även unde·r rubrik'an robotar n edan.)
Marin e Ne w~. april.
Jagare.

Beställnin g på två jagar e av Forrest Sherman-klasH har utl a;,;ts hos
ett va rv i Seattl e. Byggnadstiden omfattar 37 månad er och k o:otnaden
up11 gär till 32.890 .0 00 dollar s.
Davis av samma kl ass sjösa ttes 28 /3 . F ull t ru stad uppgår d·apl<~cemen 
t et t,i ll 3.900 ton .
Marine News, <~ pr il.

Marin e News, maj .
Speci al·fartyg .

»Do ck landin g sh ips» har fått en plarman ent plats i USA: s flotta. Fyra
stycken har n ybyggts sedan 1953 och därm ed är d et totala anta l et rustade LSD 24 styck en i Atlantflott ans och Pacifi cs amfibiestyrkor. Nu
har ännu ett farty g t agits i bruk. Det är He rmitage (LSD 34), som är
på 12 .150 ton fu llt rustad och h ar en längd av 155 m . Bestycknin g'an består av 12 stycken 76 mm kanone r. Tiesättningen upp går till 30{0 man.
Fartyget h a r två 50 tons kranar och h ar en plattfonn för h elikopterlandn in g . H ermitage gö r 25 knop oCih k a n ta ombord 21 LCM lands ti gn,ingsbåtar sam t id igt, v a r och en lastad m ed en tank ell8r annat fordon .
Andra L SD und er byggnad är Alamo och Monticello.
Our Navy, l juni.

Eokortjagare (fregatter·).

Bridget (DE 1024) sjösattes 25/4.
Marin e N ew:;, maj.
U båtar.

D e nästa tre atomdrivna ub å t a rn a h ar fått n a mnen Sarga, Se.tdragon
odl1 Skipj ack. Arl'3tet på Swordfish p å börjades und er januari .
Salmon av konvlant,i onell t yp med e tt dep lacement på 2.000 ton i yt·
iäge, s jösa ttes 25/2.
Marine News, apriL
Den O juni gavs namnet Triton till den s törsta ubå t so111 nftgon·
sin proj ekterats, ett atomdrivet fartyg, som kö•l sträcktes 2.9 m ars. (Dbå·
ten onmämnd bl a i TiS mars- och a prilnummer.)
6
New York Herald Tribu nle D----'10/ ·

LSM 2.0 och LSM 96 överförd es till Sydkoreas flotta vid en ceremoni
Seattl e 3/4 oc h döptes om till Kumoon och Biyoop respektive.
Lätta lastfartyg et Sharps överfördes också vid samma ceremoni och
omdöptes tiil Kun San.
Marine News, maj.
Atomd r ift .

Senaten s »Comm er ce Committefc» h ar
det första atomdr,i vna hand elsfartyge t i
till 37 mil joner dollars. Däremot avslog
förslag om kons truerand et av det av
atomdrivna »fr edsfartyg et ».

godkänt ett förs lag on'l att bygga
värld.e n. Kostnad erna upp skattas
Jwmmitten den 13 / 6 ett omtvistat
presid'ant Eisenhowe1· föreslagna
New Yorlc Herald Tribune 15/6.
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USA undertec knade den 12 juni ett avtal med Storbrita nnien
om 1l tb ,_
t e av in formatio ner b1aträffand e a tom:drift för militärt br uk.
Br1·t te 1 l
·
· ·na
kommer att få del av Amerika s erfarenh eter av atomdriv na
ub åtnr Och
britterna å sin sida h ar enligt upp gift upptäck t en form, av
r adio:>ktiv t
mat erial, som USA nu får ta del av. öV'arensk omm e·lsen träd
er i kraft
inom 30 dagar om inga invändni ngar r eses från för enade· kon
gre ~-; k
0111 _
mittens för atomene rgi sida.
Ur brittisk synpunk t kommer den nya öv e.renskom m els en fr
ä m>; t att
b'a tyda en inbespar ing av två å rs a rbet e i Royal Navy's plan för
ko us t ruk.
tion av s,i n första atomdriv na ub å t. Förste sjölorden , earl Mou
nt hatten
har bedömt, att det sku ll e ta En gland fem år a tt på egen ih
and hygg~
en så dan ub å t . Med teknisk hjälp från USA s kulle ar bet 1et kunn
a ntföras
på tre å r, sade han .
Villkore n i överensk omm els en innebär förbättri ngar av d en som
trädde
i kraft förra sommar•e n med giltighet tiil juli 196 5. Den inneh
åll er bl a
följande bestämm elser:
»Sto-rbri tannien skall till USA sända 'tömd' uran, d v s uran
som, inn eh å!lm· mindre än 0,7 % klyvbar U 235, för omvandl ing till
anvä nd ha rt
atombrä ns le. USA s kall i gengäld sända britten1a motsvar and
e kYa ntiteter anrikad uran.
Data om m;i litära reaktOI'e r och andra atommas kinerier för far
t yg flyg plan och la11dford on skall också utväxlas . »
Det är underför stått, att en liknande överensk omm else skall
träffas
mellan USA och Kanada.
New York Times , 15/6.
Robotvap en.
Förra månaden m edd elade flottan, att »luft till luft»-rob oten
S p~ rro w
är fullt utprovad och används av fly gplanen som opererar från
11 trepid
i MedeUla viet och andra hangarfa rtyg båd e i Atlant- och Pacific-f
l ottorna.
Forresta l skall också utrustas p å detta sätt, när hon. ingår
i s jätte
flotta.n senare i år.
Reg ulus, som lhar en aktionsr adie av 500 mj]es, kan och h
ar ocl\så
blivit avfyrad från hangarfa rtyg, kryssat•e och ubåtar. Den
är avsedd
so m •ett »mark till mark»-v apen och är dess utom~ a n vändbar
fö r ya rje
slag av kustbom bardema n g eller för a nfall mot andra farty g.
T erri er används på Boston och är ett luftvä.r nsv a pen. Den
tonle sen a r e e rsättas av T err.ier II, en u tvecklin g av T erri er I, ell er
av Ta rta r·,
en robot för samma ändamå l men med en aktionsr adie av upp
ti ll 20 mil es och högre hastigh et.
De t n yas t e vapn'et, som rapporte rats operat,i onsdugli gt, är Petn'l.
Det
h ar konstrue rats för att avfyras från f1ottans patruller ande fl
ygplan ocll
för att söka upp och förstöm övervatt ensfarty g eller ub åtm·.
Vapnet

faletiskt »tän.k a » sig till d en rätta vägen till mål et, så att
fl yg](al1 t ]{an anfalla en ub å t t ex ut an att behöva ut sä.ttas för
fara .
plane .. nu m er a av anc erad robot som ehuru ännu inte fullt
klar dock
En a n
..
. . --nd är T alas. Den ä r en »m ark till luft»-rob ot -• m
ycket stOlTe
bilVIt 1,a
.
·
. ·l·'l' och skall använda s a v flottan och »Contme
ntal Alr Deän Ten
comman d». D en kan avfyras från farty g men fly gvapnet komm
er
fence
. •
. ocHigen a tt avfy ra den fran land.
fbl'I1l
.Alla n ya ub a tar oda de flesta Jagai'e k o mmet att best yckas m ed ro. Beträffa nde Uegulu s är det huvudsakliga probleme t att anordna
t
~~..
.
stuvn,in gsplats , e fter flom d en !att
k an avfyras1 från portabla utskjutv

•

o

'

'

•

•

.

•

ningsstäJI .
•
,
•
Terrier, Tartar och T a~os k an ocksa avfyras fran s täll av enkel konstruldian m en för att bli ve rkligt effektiva fordrar de no ggranna laddnin.gssyst ent.
En Jo·yssare (Galvest on) byggs nu om tiil robotvap enfartyg och
kryssaren Canberra blir färdig und er juni (CAG 2) (se även und er
rubriken
lo-yssare ovan). D~2 n atomd r,i vna kryss are, som nu skall bygg
as sk'lll
kunna ge skydd mot radioakt iv,it'eten vid atombomblu~vad och
skall bära
flera typ er av robo ta r'. Den har f n I Pentaga n fått smeknam
net sALUkryssaren efter »Sea, Air, Land and Und'erwa ter targets».
Our Navy, l juni.

Austral ien.
Fregatter .

Fyra jagare av Q-typ byggs om till ub åtsjaktfr egatter och blir
färd~ ga
i slutet av 1956. Tre av d em Qua dr a nt, Queenbo rough och Quickma
tch
har redan blivit överförd a och ombyggn aden av den f järd•a, Quiberon
pågår i Sydney.
Marine N ews, april.

Frankr ike.
Han garfartyg :

Det han garfarty g på 22.000 ton, som bes tällts enligt 1955 å
rs byggnad sprogram , har få tt namn et Foch .
Marin e News, a.pril.
Krys.sare .

Colbert få r [m gtu rbiner m ed en maskin styrka J)ä 86.00·0' \hkr., v.ilket
ger 1en fart av 32 knop. Aktions radi en biir 4.000 d,i stansmin uter vid 25
knop. Den kommer att m.edföra en helikopt er.
Marine News, april.
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Fregatt,er.

E 8 började sina leveransprovturer 12/4 och l evei' ,'J rades uneler lila.
E 10 har försenats och beräknades påbörja s ina provturer un el er lnaj. J.
Marine New ~. lllaj.

,Assiniboine beräknas bli påmönstrad 16/8 och dä1•efter gå till Halifax
·ovturer och sedan förana sig m.e d St Laurent i tredje kanaelensiska
fOI' pl
es lcOJteskadern.
Bucldngham (byggd 42~ 4) förses med en helikopterplattform.
..

Marine N ews, maj .

Minsvepare.

Altair sjösattes 27 / 3. Capella, D 29, byggd under Off-sh ore Program.mat överföreles från USA till franska flottan 26/3. Verseau sjösattes
samma datum.
Ytterligare tre ni:insvepar e skall överföras frän USA och få nam nen
Colmar, Narvik och Ouistreham.
Marbe N ews, april.

Pakistan.
Jag are.
Med el för mocl•arn~sering av jagarna Cadiz, Gabbard, Creole och Crispin
(se TiS maj ) kom,mer att ställas till förfogande av USA under »Mutual
Defense .Assistance Program». Arbetet på Gabbard och Cadiz har redan

påbörjats.
Marine N'ews, ma.j.

D 2.2 (Off-Shore programmet) sjösattes. 3/ 5.
Marine

Ne w~.

maj.

Sovjetunione111.
Ubåta r .

Grekland.
Jagare.

Nav arinon ihar bogserats t ill England för skrotnin g.
Marine News, april O<'h maj.

Sovjet sjösätter nu robotbärantd'a ubåtar »på löpande band». Dessa
ubåtar kan n~ad lätthet medföra roboten J 3, en förmodligen överijudsrobot som kan gå 1.500 miles och som utvecklats ur den tyska V l. Den
används mot markmål.
Aero Dig'ast, dec. -55.

Indien.
Indien har till kännagivit en utökn,ing av sitt territorialvatten från 3
till 6 distansminuter.
Military Revi ew, juni.

Israel·,
Jagare.

Yaffo fick skador i förske·p pet vid kollision med en dockport i Liverpool, när den sim li e påbörja provturer efter ombyggnad.
Marine New s, april.

Krisen i flott an.

Färska informat~oner ger vid hand en, att chefen för ryska flottan har
avskedats (se TiS maj) och att fyra ledande amiraler avlägsnats· från
kommunistpartiets centralkomm,itte. Ytteriigare tecken på att flottan nu
unel erordn ats arm,en framgår av det faktum, att be-fattningen chef för
flottan nu i rangrullan officiellt blivit inplacerad ed'te1· åtta marskalkal'
i armen, medan för tatt år sedan endas t fyra stod före i rang. Det har
alltid rått motsättningar i Sovjet mellan clent som anse r att flottans
verksamhet skall begränsas till kustförsvar och för'e trädarna för en stor
flotta . I allmänhet är armeledningen mot en stor flotta enl'cdan en sådan innebär uppd elnin g av anslag ocih minskning av personal till armen.
Militm·y Revi ew, juni.

Kanada.
Fr·egatter.

Margaree, den tioncl'o av de fjorton fregatter av typ St Lam·eut, so!11
skall byggas, sjösattes 2.9/3.
Saguenay skall mönstras på i slutet av 1956.
Fort Erie och Lanark (byggda 42---44) rustades åter 15 / 4.
Marine N ews, april.

Slagskepp.

Sto rbritann i en.

Under mars f!yttad.e s Vanguard från Devonpo-rt, där den genomgått
derni~aring för 1.000.0Ql0• pund, till Hamoaze och förtöjde·SI bredv~d
liowe, som också tillhör reservflottan. Kostnaderna för att bibehålla Van-
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g uard i reservflottan angavs av amiralitetets parlamentssekre t eran: ti ][
omkring 700.000 p und pl.er år. För d e andra siagskeppen (av Kin g Gr orge
V -klass e n) upp gavs kostnaderna belöpa sig till omkring 46 .000 pu nd ller
år, varvid huvuddelen av pengarna g ick t'ill King George V. Det ~k n il e
ta åtm.instone två månader att få de fyra fartygen K,ing GeoJ ~ y
Duke of York, Anson och Ho·we i bere dskapsmässigt ski ck och ko ~t~
omkring 4.000.000· pund. Det tycks därför vara mer än troli gt <ltL de
komm er att skrotas inom loppet av ett år ell l.e•r två med häns yn t ill upp .
giften i första sjölord ens n1.emorandum, att »pengar, energi och r esu rser
komm er att koncentreras. på. . . . b,i b eh å 'llandt.e t av d e fa.rtyg, s om bn
rustas snabbt vid krigsutbrott» och att »resten kommer att s lu ot.1s, när
de når gränsen för s in nyttiga livs längd och sedall dera.s: ut rustn ing
tag its bort».
Mari n e New s, <lJll'il.
Vanguard kommer att hållas i mater ielb e r edskap (!hi gh state o[ r es
och kommer att ställ as till NATO: s di spos'ition om behov skull "
stå. Samma är förhå ll andet med m.å n ga av USA: s slagskepp. D at
u ppgifter om, att VanguaJ'd skall om.bestyckas med roib otvap en ,
d eHsa mås te tas med res-ervation för närvarande.

rv e)
u pp-

fi nns
mlan

Marine News, maj .
Hangarfartyg .

Tidpunkten för utru.s tnin gen av Warrior har senarelagts till ju li eller
senare.
Marine N ew s, 'l[ll'i l.

Jagare.
Följand e j agare av Ca-klass skall ru stas efter moderniseri n g: Cambrian,
car ysfort, Cavalier· och Cavendi s h .
Marine News, a.pri l.
Freg'atter·.
Und·er t,i d en fram tiil november 1956 kom.n1.er d'e fem Ca.s tl e -klassfre "'atterna i seeond T r a ining Squ a dron i Portla nd att ersättas av den ny a
~Jackwood - klass'e n s fartyg och överWras till res ervflott an. Under maj
anländ er Dun d as. Myrray skall ·er sätta F li nt Castle (se nedan), Grafton
ersätter L eeds Castle, PeHew ersätter T int age~ Castle och Keppe.[ ersäWar Porchester Castle·.
Flint Castle Jämnad e Portland 23 /3 för att ru s tas av i Plymouth. Den
hade då nästan tretton års oavbruten tjänst bakom s ig, sed an den l evererats och har und er tiden gått 156.624 d,i stan smhmter.
Berkleley Castle såld es för skrotnin g 29 / 2.
Murray börjad e s ina provturer under mars.
Marine News, 3.J)ril.
Palliser, som ur sprung ligen skulle sjösatts und er mars g,i ck i sjön 10/5.
Den är av Blackwood-klass.
Torquay, d et första färdiga fartyget av ubåtsctaktfregattklassen Whitby,
levererades 8/5. Den sjösattes den 1/ 7 1954. Klassen h ar utru stn~ng för
dirigering · av ubå t sjaktflygplan . Fartygen h ar två propellrar och två roder.
(Andra data s•e TiS m aj.)
Marine News, maj .
Ubåtar.

Krys.sare .

Phoebe har nu sålts för skrotning.
Marine New s, a p ril.
Ceylon skall mö n stras på 12/9 efter e n moderniser,i ng und ar vilken dess
pom-poms bytts ut mot Bofors-pjäs er i dubbellavettage .
Jamaica har redan fått detta byte verkställt under sin mod ern i~e ring
i Chatham..
Marin e New s, ]llaj.
Da rings.

Danty, som, legat i »malpåse» under två år· rustades för provturer
und er övningen Sl•eeping Beauty II, som ägde rum i januari- fe bru ari för
att pröva hur lång tid en snabbrustning skulle ta.

Porpoise s j ösattes 25/ 4 (on1111änmt i T i·S juni-numm.er). Den är 90 m
lång och 8 m bred. I ytläge drivs1 den av AdmiraJty Stan.d.ard; Range
dilese.J elektr,i ska motorer. Elektramotorerna för uläge uppges. vara »mi)'cket mera avancerade än de som hittills använts» och Porpoise sägs. bli
nwcket snabb både i yt - och u-läge.
I viss a fl ottkretsar anses den tillhöl'a en övergångsldassl för tjänst
tills atomdrif t införts på br,ittiska u bätar (sa under Amerikas Förenta
Sta~er, atomdrift ovan). Om denna ubå t är av konvent,i on ell typ går vi
förvisso in i en era, där konventionalis men ä.r underkastad snabba förändringar både ~ fråga om skrovutfo.rnming och framdrivnin gsm.etoder för att inte tal a om beväpningen .
Porpoise är den första i en k lass på sex ubå tar (1einligt The Navy dec.
55
- skall klassen onJ;fatta åtta fartyg, se T,i S mars).
Besättnin gea skall uppgå till 71 man, varav 6 officerar•e.
Marine News, maj.
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Minsvepare.

Oceanminsveparna Courier och Laer1!<:s skall å nya ru stas . D!lpgiften
att On yx skulle skr otas va r felaktig (se Ti S maj). Den h at· lagts i lllateri el ber edska p i N ew port.
K us tm,i n svepat•an Yarnton sjösattes 26/3 .
Marine New ~. <lll l'il.
Kustminsve paren Wotton s jösattes 24/4.
Inomskärsminsv<:paren Rockh a m. sjösattes 27/4.
Marine

New ~.

maj.

M ater i e l prov n i ngskryssare·.

Cum.b e1'la11d skull e enVgt plaa1ern a avgå til~ Med1<:l[havet i slutet av
maj för ytt erli gare seri er av försök m ed n y materiel. Beträffand e urlii !'ari et innefattar för""öken utprovning a.v n ya 76 mm - och 15,2, cm torn.
Det senare, som har hö g e ldhastigh et och är helautomatiskt, har ko nstruerats och byggts av Vickers-Armstrongs och skall prova.s i fr aga om
t.iilförlit!i gh et och servicebehov. De vunna erfarenhete!l·na komm er att ut-·
nyttjas för utarb•a tande av oper a tiva övningar. Många tus en skott kommer a tt avlossas från d essa båda vap en. P il otlösa ntålfly gp lan skall t ro ligen användas. Te.Jev,isiocn h ar ins ta ll erats i eldrumm en för att visa vattenstånd et i ångpannorna, medan autom atisk temperaturkontroll på Hm örj oc/h pan nbrän n olja är and ra finess•er, som skaU u tprovas. Fjärrkontroll
av manöverventilerna har också ins tall er ats iiksom. plaströr. Ny inr edningsmat eriel för bostadsutrynmuena skall utprovas. Blanc! annat h elfjädrande
britsar 'helt av metall, vilka k a n ontvanelias till s~ttbänkar i m äH~a ma..
Des sutom n yko n struera de stolar och elektriska spisar. Nya båtar skall
också utprovas liksont gasfö r stärkta plastventilatorer, som in te hellöver
målas och reducerar toppvikten.

