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()stersjödebatt 
Av fil. lic. BO ENANDER. 

sedan åtskillig tid t illba.ka ägnar den ryska pmpagandan, dc ryska 

darna och deras repre~;entantcr i andra kommuniststater mycken 

Je Jmärksamh et åt Östersjöns speciella problem. Och just i dessa da-
up! l 1 o 11 1 1 · f" .. . verkar c et som om c etta va c samtupps -;:ruva< c tntrcsse or Oster-
ga t o o 1 1 O 1 ·· l 1 .·ön höll pa att n a en -:u men. rsa <:en var narm ast c en stora wm-

>.1 111stiska gala, den s k öste rsjöveckan, som förra månael en öppnades 
tlll o 

i den gamla hansestaden 1\ostock, numera en av dc v iktigaste hamn-

städerna i el en tys ka sov jetzonen. Det var också just från Hastock 

50111 vi nu kommer atl åter höra de sbndigt upprepade appellerna om 

att förvandl a Östers jön till, som det heter i elen kommunistiska pro

pagandan elt "fredens hav" och att fö rena dess strandägare, till vilka 

av någon underlig, geograf iskt onekligen missvisande anledning emel

lanåt även Norge hä nföres, ti ll en kiirnvapenfri zon. 

Till denna alltmer la rmande och hög l j udda propaganda, i vilken 

regeringschefen Chrustjev s jälv med mycken energ i deltagi t, exem

pelvi s i sitt ·för N orden olycksbådande tal i Riga den 11 juni, är 

att säga, att de fy ra demokratiska strandägarna vid Östersjön, dvs 

Danmark, Finland, Sverige och Tyska förb und srepubli ken omö jligen 

utgör något hot mot freden på detta valten. I n get av dessa fyra 

länder äger några kärnvapen. Kiirnvapen och robotbaser innehas dä

remot av elen ryske strandäg·a ren och hans bundsförvanter. Och vad 

sjöstridskrafterna betr:i.ffar så dom ineras ju Öste rsjön helt av elen 

väldiga sovj eti ska marinen. 
Det är väl därför heller inte sj:il va freden i Östersjön som så 

\'armt intresserar elen sov jetiska strancbgaren utan fastmer detta vat

tens frihet som för honom m:ttte blivit något av en nagel i ögat. 

Bakom all t det myckna talet om "fredens hav" och Östersjöns neut

ralisering ligger en fullt tydlig och medveten rysk strävan efter att ;tt

m.ll1stone i krigstid - och förmod ligen helst redan i fredstid - kunna 

stanga eller kontrollera dess inlopp, el v s Biiltcn och Öresund. I det 

;atnmanhanget ta las el et från rysk sida oavbrutet om elen fara, som 

~gger i Tyska förbundsrepub likens marina uppru stn ing. Men denna 

an lir rysk synpunkt enelast bli en fara på mycket ][mg sikt. 

rl l3akom talet om den viisttyska uppru stningen ligger naturligtvis 

et faktum, att Tyska fö1·bundsrcpuhl iken är medlem av NATO, 
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den sto ra nordatlantiska försva rsa lli ansen, d it våra gran nlä 
Danma rk och N orge ju också hör, och a tt det a ll tså i h ände ! s n c] ~t 
ett_ krig bak?m fÖl~)un~l s rcpublik en s och Danmarks hittill s ol't: h·c~lt 
SJOStndskra tter sta r Storbntannt ens och Forenta sta tern a. vii liRa 

. D o l f . c 'Ra manna resurser. et mas te va ra c etta aktum, som hggl' baJ·' 
det ryska talet om nödvänd igheten a tt förvandla öste.rsjöns tr i:, ~0111 

ten till något som med hän syn till de faktiska styrkeförhitl l:t nc] .'tt-
.. l Il l 1· l · ~ 11 ' narm ast s 'u c ) 1 ett rys 't mn anh av. ··. 

Och det ä r just på denn a punkt som Östersj öns cl cm ,lk r;1 ti~'· 
stranclilgarc inte kan komr)rom issa. För vårt e(!et land lib v:t·l s·"a 

.. . .. ~ . ' .. ' · 0111 
fo r Danma rk, Fmland och T yska fo rbundsrepubhken ar k t h 1 
enkelt ett livsv illkor, att Östersjön förblir , vad det länge h,,r va,~/ 
ett fritt och för a ll a nation er hitt tillgängligt hav . Det 1 r ocksi 
d~i rför som det ryska talet 0111 " fredens hav" väcker sådan olust och 
oro bland alla de demokrat iska Östersjöländernas icke kom mun isti ska 
medborgare, som inser att j u st denna etikett är så grovt miss isande. 
Unel er sin p lanerade noreli ska turne hade N ikita Chru stj ev lnappast 
kunnat undgå att märka, a tt så var fa ll et; i elen händelse h,lll öns· 
kar goda grannskapsförbindelser mellan a lla Östersjöns stran diigare. 
så borde han med det snaraste inställ a den nuvarande ko1 lmuni_,. 
tiska propagandan om Östersjön. 

Vad elen svenska synen på Öste rsjön beträffar, så har Chrustj e1 
i god tid blivit unelerrättad om hu r el en ser ut. På Föreningen ·ordens 
kongress i S tockholm den 26 juni gav utrikesminister ö sten Unelen 
mycket klart besked om hu r vi se r just på Östersjön. "Se(hn lång 
tid tillbaka har", yttrade utrikesministern, "det varit tra Iit ianeli 
svensk poli tik a tt hävda Östers jöns fr ih et, dess status som d t fri tt 
ha v, öppet för a ll a, och sådan är vår ståndpunkt även i dag. l n loppen 
ti ll Östersjön", fortsatte h r Unden, "betraktar vi i enlighet med 
dtdande fo lkrätts lig upp fa ttning som färdvägar mellan två f ria. hav". 
Så långt exell ensen UnclE~n. Bakom detta klara besked, soll1 omöj · 
!igen kan miss förstås, står en mycket enig front av dem< k ra tis];a 
medborgare i vårt land , något som man gärna v ill hoppas, ·,[ t även 
den ryske regeringschefen till s ist ska ll inse. Han borde ha !ii lt ttt gör.l 
det, om han besinnade att bakom den kritik av elen svenske utrikes· 
min isterns besked om Öste rsjön, som elen 27 juni riktades i ];onJ· 
munistorganet Ny Dag, där detta bland annat sbmplacles som ''oöver· 

lagt" står endast en försvinn ande .li ten del av Sveriges fol k. 
Men tyvärr står den frågan dock helt öppen, om Ch ruslj L v ved;· 
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vill lägga 0 111 sin orealistiska propaganda. som endast yt terli 
Jig~n kan befrämja mi ss tron mellan de demokrat iska och de totali tiir:t 
~ale rna vid Östersjöns str~incl c r. Den 27 juni upp repade så lunda 
stal; marinmini ster V ictor Makajev i en ar tikel i P ravda , att det nu 
]ial

1 
s uoda möjligheter a tt förvand la Östers j ön, till , som det hette, 

jan n "" · el · l el o . • l l d ·· · ·· l ,, fredlig zon" och sa e s1g tro, att c en a 111 ec a oste rSJOvec ,an 
i ~ostock förd elakt igt skull e påverka de po li tiska hiind else rna i vä.rl
d Liknand e synpunkter som har uttryckts a v den ryske mann-
~::·istern - han va r fö r Öv rigt sjiilv ledare fö r el en ryska de leg:1tionen 

1
nRostock - hade redan elen 17 juni stått att läsa i el en Chru st jev 
'ärskilt närståend e tidningen Sovj etskaj a Rossij a . 
s Men där fi ck man också till sin häpn ad höra, att läget i Öster
sjön är långt ifrån lugnt och att a ll a f redsä lskande fo lk borde hjälpa 
ti11 att jaga bort dc moln, som samlats Över dess vat ten. Ett är säkert: 
med sådana skr iveri er eller sådana uttalanden som Chrustj ev själv 
gjorde i Rigatalet den 11 juni lägges ingen god grund fö r en fred lig 
samvaro för de redan genom sina politi ska system och sina politiska 
ideal, så vitt skil da strandägarna vid Östersjöns fria vatten. 
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Marin, flotta och kustartilleri 

Av kapten Gi;i T E B Lo ~. 

K ustarti lkrictso st~i l l nin~· i den 1:1ilitä1~a oorganisationen ar t t l P•·ob. 
lem, som seelan lang ttcl tillbaka gang pa gang tag1ts upp lll ! fö rn , 

l · S o l l · l l .. l .. ·1 act grans --:n mg. a .1ar s 'ett mte Jara 1ar 1emma utan aven pa 111,)
11

,, 

~ål! utomla:1ds l\1est .l'äncl äro kanske debatten i ~or~ e fi r någ~t~: 
:lr sedan, c~a Kf\ overtoreles fran Marmen td l A1:mcn ~or all ett Par 
ar senare aterforas t!ll Mannen. Att elen orgamsatonska liisnino-en 
bl iv it olika ~i ven i länder med likartade operativa förhåll anden" är 
inte ägnat att förenk la problemet. Det kan i detta sammanhang för. 
tjänas omnämnas, att de fyra nordiska länderna presentera tre olika 
lösningar, nämligen Danmark med KA ingående som vapt·ns lag i 
Marinen, Fin land med KA som vapenslag i Armen och Korg~, 

Sverige med KA som vapengren jämsides med flottan inom l\Iarinen. 
Mot denna bakgrund och med tanke på gångna ticlers ~iu ndom 

ganska h eta strid er mellan flottans och KA representanter hade en 
ny konf likt i samband med ÖB-utredningen 1957 inte tett si,; ofÖr· 
k larlig. I nviter till en sådan utveckling har förvisso inte heller sa!,. 
nats . Att någon sådan spricka i elen marina fronten icke uppstått 
ell er i varj e fa ll icke kunnat iakttagas måste noteras med tillf reds· 
ställelse av alla som tror på marinen och dess uppgifter i riksfö rsva· 
ret. I elen livliga debatt kring marina försvarsproblem, offentl ig och 
in tern, som ÖB-ut redningen ger anledning till, har man emellertid 
även kunnat spåra en medveten eller omedveten tenelens alt i enig· 
hetens intresse undvika problem, som kan ge upphov till kont rover· 
siella synpunk ter från flottans och KA representanter. Såclanl prob· 
lem är uppgiftsfördelningen och diirmecl fördelningen av befattningar 
mellan flottan och KA inom marinen samt gränsdragningen mellan 
ansvarsområdena på sådana verksamhetsfält, där flottan och KA 
fyller samma uppgift (exempelvis den marina kustbevakningen l. 

Andradc förutsättni·ngar för marinstridskrafternas ledning. 

Dessa problem tränger sig emellert id obevekligt på i och med att 
elen tekniska utvecklingen förändrar grunderna för nu g;\Jlande 
ansvarsfördelning m. m. l\1arinplanen ger antydningar om den konJ· 
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de utvecklingen: KA skall utrustas med robotar, vars verknings
t11a~åde sträcker sig långt utanför gränserna för nuvarande " intresse-
01~ 1_, F lottan tillföres samtidigt motorkanonbåtar vars upområclen 
st~11 u~pg i fter i hög grad synes komma att sammanfalla med vissa KA
oc l~eters Man kan r edan skönja en utveckling mot vapensystem 
en mansatta av exempelvis ubåtar eller specialutrustade övervat
san~fartyg för eldledning, kustrobotar för tung eld verkan och fartygs
ten 11 J fl f.. · · el o l 1··.. · l · beter e er attac' yg or msats mot mm re ma . 'or stnc 1 

~~stfarvattnen kan åter KA lätta rb-batterier , flottans mkb- och KA 

1
;:tstjägare kunna alternativt operera i ett system. Gemensamt för 
lessa två exempel är tendens ti ll ökat inböreles beroende mellan 
~lottans och KA stridskrafter genom att verksamhetsområdena för 
olika vapnen skär över varandra och över de gränser, som nu me
rendels operativt skilj er de två vapengrenarna åt. Frågan är om 
motsvarande utveckling kan spåras inom elen markoperativa sektorn 
av KA verksamhet, el v s om KA beroende av armens enheter ökat 
i samma grad som beträffande flottans och sålunda balansera~· den 
tendens till ökad enhetlighet inom marinens operativa ledning, St.l!l1 

har antytts. Tillkomsten av kustjägarförband, rörlig elittrupp, skull e 
kunna tala för detta. Så länge kustjägarförbanden ha de blygsamma 
proportioner, som nu p laneras och så länge deras huvuduppgift 
beg-ränsas till amfibiekrigföring torde emellertid detta icke bli aktuell t. 
De nya vapnen synas icke heller i Övrigt förändra nuvaran de grund 
iör KA ställning i förhållande till samverkande armeförband. Va· 
penutvecklingen och chirav betingade förändringar i de opera t i va 
systemen pekar alltså mot ett ökat samgående inom marinen mellan 
ilottan och KA- på längre sikt kanske ti ll och med mot en samman
smältning av de två vapengrenan1a. 

Nuvarande fredsorganisation och dess lwnsck·venser. 

Det ökade behovet a v operativ sam verkan i alla instanser och 
eventuella dät·av framtvingade krav på sammansmiiltning av marinens 
två komponenter kontrastera r kraftigt mot dagens fredsorganisation 
~111 ~nn ebär ~11 ganskao lös hopfoogning av marinens två vapen~rena r. 
et ar framtar allt pa tre omraden, som flottan och KA narmare 

;a111111ankopp1ats, niimligen stabsmässigt (vad beträfiar elen operativa 
edningen i stort) genom Marinstallens sektion I, förvaltningsmässigt 
genom Marinförvaltningen (samt delvis örlogsvarven) och ulbilö · 
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ningsmäss ~~t (när det gälle_r_ of_f icet~s- och unclerofficer~utbildn inge 11 
genom Sjokn gsskolan, Sjokngshogskolan och Mannens Unct J 

of!icersskola. Därutöver. förekon1111 :r mycket l_itet s~~1röre mellan~~ 
tva vapengrenarna. I regtonaloperat tv mstans tpnstgor en K!.-offic 

vid varje marinkomm anclo. Ingen enda sjöofficer är i fred place/~ 
v id KA. Utbildningsmässigt förekommer mycket ringa sam verk: 

utöver enstaka specialkurser trots. att områden med gemensa,11n1a Ut~ 
bi telningsmål förekomma (exempelvis s j u k vård, strids lednit g-, sa

111
_ 

band). - E tt unelantag från denna regel gives - nämligen repa ra. 

tionstj änsten. 
Den rådande ordningen medför sålunda att officerare ut flottan 

och KA, som ti llsammans genomgått KS S normalt icke s, m 111a11
• 

träffar i tj~inst en igen för rän de passera KSHS. In te ens här är 

samordning genomförd, såtillvida att KA off icerare passera KSBS 

ett år senare än kamraterna vid flottan . 

Fredsorgan-isation lwntra krigsuppgifter. 

11et kan anfö ras en mängel v~igancle skäl, som tala för den gä llande 

organisationen. Dessa skall närmare beröras något senare. V ilka skäl 

som än åberopas kvarstår emellertid det faktum att mång;! yngre 

kamrater ur de två vapengrenarna ställer sig frågande intÖr den 

uppenbara dissonansen mellan det krigsmässiga behovet av operativ 

samordning och elen fredsmäss iga organisatoriska splittringen . Man 

säger sig dels att personal som i krig skall slåss sida vid sid t borde 

beredas de bästa tänkbara möjligheter att i f red lära känna vuandras 

pmblem och varandras sätt att tänka och handla, dels att en gemen

sam organisation för gemensamma ändamål vore ägnad att förbtl· 

liga och effektivisera f redstj~insten, samtidigt som den skapac,e dessa 

möjligheter till personliga kontakter mellan vapengrenarna. 

Vidare skulle en ökad freclsm~i ss ig samordning vara äf, 1ad att 

st~irka sammanhållningen inom marinen och sålunda bety(Lt ökad 

styrka utåt för en försva rsgTen, som även utan inre spli t r ing ar 

li ten v id de and ras sida. 
Slutligen sku Ile ökad samordning kunna innebära gemensam rek· 

rytering till ett större antal högre befattningar och sålun<l l utoka 

underlaget fö r urval till dessa samtidigt som officerskommenclcringar· 

na ~:nom den bredare komme:1cleringsbasen skulle underl~ttas r~:~~ 
allmant. Parallell er med armens vapenslag och rekrytenngen 

genera lstabskåren drages ofta i detta sammanhang. 
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Mot den anförda kritiken kan man kanske i första hand hävda, 

den nuvarand e orgamsat10nen av allt att döma hitti ll s fungerat 

~~i\~fredsstä lJande oc~ sålu nda ~yll t , sitt änd~m~l ---:-. i varj e fa ll_ vacl 

1 fredsmassrga tpnsten angar. l:<- n orgaJ11 sat10nsandrmg har 1 all-· 

d~
1

11 het så djupgåend e fö ljel er att elen icke bör företagas såvida icke 
t M f.. l l o • o 

uppenbara o r e e ar sta att vmna bad e omedelbart och på längre 

;ikt. " 
Vidare kan en narmare sammansmä ltn ing av f lottan och KA 

dast inneb~ira att båda vapeneTenama fö rlora en del av sin eg·enart 
~ ' . ~ ' 
tvingas uppge tradrt1oner och anpassa organisation, utbildning m 111 

efte r former som ~ir främmande, obekväma eller mindre ändamåls

rnliga. :/ ; 

Dessa senare synpunkter väga tungt i en tid då specialisering 

fordras för att nå tillräcklig teknisk kapacitet. 

Den mindre och svagare partnern i den tilltänkta sammansmält

ningsprocessen skulle riskera att bli mera lidande än den starkare. 

Detta argument har tidigare framför ts med skärpa från KA-hå ll , 

men synes ha fått mindre relevans genom den förskjutning av ma

rinens resurser till KA favör, som nyligen ägt rum. 

De partiella reformernas väg. 

Även om operativa omständ igheter motsvara en väsentliot mera 
h 

. b 

en etltg organi sation av marinen redan i fred tala sålunda starka 

skäl för återhållsamhet, när det gLi ll er organisat ionsreformer. Om 

de operativa kraven framtvinga ändringar, måste alltså dessa ske 

stegvis och på lång sikt. Det ~ir författarens tro att en sådan ut

veckling är ofrånkomlig och gynnsam. I det följ ~ncle kommer clär

lor några områden fö r sådana reformer att diskuteras. 

Gemensam r ekrytc1·iug t-ill specialtjänstcr. 

ol11 avsikten iir att friimj a en utveckling mot en f ramtida enhetlig 

~oann bör sådana verksamh etsområden och institutioner, som berör 
ttan ocl I' A . t :· l .. - o 

till 1 -' gemensam , c1 ven s ..:o tas a v de tv a vapengTenarn <t 
sal11mans D tt 1- Il · b.. · · · .. 

rad · e a s '-u e mne ara att VIssa spec1altpnster rekrvte-· 

S\' es ur både flottan och KA kanske t ill en början efter ett k~ot-
. ste111 11 o l" . 

gre len pa angrc stkt helt på friv ill ig väg och oberoende av vapen-
n. Det l.. ·c1 °1 .. d · 

IJJarj vore c a rv r ma 1an a tcke otänkbart att skapa vissa 
nens 1 o ... o .. 

gemensamma ..:arer for saclana andamål, som kräva 
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yrkesspe~ia li se:·ing . T~inkbara områden för en så?an utveckling ä 
enltgt 1111tt formenande elen manna kustbevaknmgsorgalllsatio

1 
1 

(ev även striclsledningst jiinsten ombord och iland ), s jukvårdsor:en 

ni sat ionen och utbildningen inom denna, sambandstjänsten, tell tiiinst 

samt minväsenclet. Förutom de fördelar, som sku ll e vinnas g"l~n 0111 en 

l 
.. 1 o d o . 1 . . atr 

)cfals ..:arerna ur e tv a vapengrenarna vtc s1tt engagemang IIHm 1 el 

gemensamma specia ltj iinstcn sku lle knyta banelen fastare n1e11en 

K l l] . l d-·· an 
flotta och A s ..: u e utan tv 1 ve arrangemanget me to ra vmstcr ur 

utbilcln ingssynpunkt . 
Inom dc angivna verksamhetsområdena är m aterielen i stor lit

sträckning el ensa mma fö r flottan och KA och a1·betsprocesscrna lika

så. A ntalet specialister inom varje vapengren ~ir begriin,at, och 

utbi ldningen sålunda dyrbar i de smiirre enheter, vid vilka den 1111 

bedrives . En sammanslagning av utbildning och organ isation sk ulle 

a ll tså tml igcn innebära personal-, utrymmes- och kostnaclsbcsj•;tringar. 

Det är tänkbart att på längre sikt ~iven andra specialområden kunde 

inordnas i ett gemensamt system. exempelvis lu ftvärnsutb ildn ingen 

och robotutbi !dn ingen. 

Sa111ordni;lg 011 bcfiilsltårcrnas utbildning. 

Föru tsiittningen fö r en fortgående utveck ling mot en cn1w ll i,;;m 

o rganisat ion ;ir emellertid att befälskå rernas utbildning samordnas. 

Detta är svttrare ju högre krav som ställ s på specialisering · wm ett 

v isst omdtcle, svårast a lltså för ubefkåren och bttast men s;tmt idigl 

mest angeläget för oUiccrskå ren . Inom ovan angivna "gemethamma" 

områden synes utvec];lingen helt naturlig - när det gä ll er spcciiika 

y rkcsg renai· som n~irförsvarstjänst och torpedtjänst ;ir l sn ingen 

sv~trare ZJ.tt se . E n kom pleUerinp,· av redan befintlig gemensam tJI· 

hildnin<x för oif och uo mecl :remensam humaniorautbil th ing lor 
b 0 

uhef vo re kan ske bnkhar. 

Viixelt jiinst.r;öring . 
. l . ·H 

P~t kort sik t kan säkerligen mycket stå att vmna )ara g(no\11 "" 

utöka möj"lio·heterna till v~ixeltj· änst~törim!· inom den <mclr<1 vapen· 
h ~· '- ' J•, 

g renen . Personalbrist är visse rligen ett hinder för en sådan utve~" 1 
li no· men inoct oöverkomli ot h inder eftersom utbvte av pe rsuJ.J 

b b b ' • · . .. tc1t. 

a lltid torde kunna organi set·as exempelvis inom sambancb t_Fl 115 . 1 

mintj~insten, kanske till och med me llan sjö- och sjöfrontsartil lcrie ·· 
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GeJJJ, ensam rekry tering av högre befattningar. 

pen utökade gemensamma tj änstgöringen skulle säkerligen så 

åningom bana: väg för en friar e, kanske helt gemensam rekry-

51~in o" till de högre befattn ingarna inom Marinen. E n " ini från" 
tei "' el l 1· · · J 1·· l · ·· -
framväxan e en 1et t g mar m (an c an11ec anas 1 en av lagsen ±ram-

tid. 

sammanfattning. 

Sammanfattningsvis kan a lltså konstateras : 

att elen tekni ska utvecklingen framtv inga r enh et lig ledning av dc 

marina operationerna i alla instanser 

att denna utveck ling på EingTe sikt framtvingar gemensam utbild

ning och gemensam organ isation fö r flottan och KA redan i fred 

att organisationsföränd ringar i denna riktning måste ta formen av 

parti ell a r efo rmer och i mesta möjliga utstr~ickning ta sikte på 

att bevara bef in tliga traditioner och sä rart hos vapengrenarn~, 

att en sådan utveck li ng uneler lättas om reda n nu gemensamma verk

samh etsom råd en ö v ertagas a v gem en samma organ sammansatta 

av personal ur flottan och KA. 

37 
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Ubåtsjaktens problem 

Av kapten Erik Yg 
9e. 

U båtar har på ett avgörande sätt påverkat två världskrigs förlop 
I slutet av det senaste kriget ansågs dock ubåtshotet var<. stal 
reduce rat om ~in till oerhörda kostnad er och insatser . t 

Om man 1945 drog några slutsatser hä rav för ett eventuellt konl
mande krig, så är det tveksamt om de skulle stå sig än icl.tg. Det 
kan nämligen konstateras, att västmakterna med stigande oro betrak
tar kommuni stblockets ubåtsbestånd . Den självkänsla och sakerhet 
mot ett ubåtshot, som före fanns vid andra världskrigets slut, har 
ersatts av ett intensifierat fo rskningsarbete rörande möjligheterna 
att bekämpa dagens och framt idens ubåtar. P roblemets allva,· fram
skymtar bland annat i den mångfald vapen, som ser dage'ls ljus 
inom ubåtsjaktområdet - alla karakteri serade som död liga hot mot 
ubåtarna. Tillverkningen av dessa fu lländade skapelser avtar eller 
upphör emellertid efter en relativt kort tid. Så har exempelvis 
skett med elen amerikanska mannens \iVeapon Alpha, RA T och 
Petrel. 

A nledningen till oron fö r ubåtshotet beror ej uteslutande på att 
Sovjetblocket förfogar över så många ubåta r . V isserligen re fererades 
i Roya l U nited Service Institution häromåret ett sammanträde 
någonstans i Royal Navy, där det framkastades , att ubåtarn;' nu iir 
dubbelt så far liga som uneler andra världskriget, sjötransportGe
hovet är snart dubbelt så stort , eskortstyrkorna i dagens läge ungefår 
1/ 3 och antalet ubåtar 10 ggr så många som 1939. E n enkel multi
plicering skulle därvid ge att faran numera vore omkring 100 gånger 
så stor. 

Detta är givetvis en sanning med modifikation. Ett du!Jhelt så 
stort sjötransportbehov behöver in te innebära , att antalet t'l:tl iör 
ubåtarna blir dubbelt så stort, utan detta kan n1.otverkas genom större 
konvoj er och f ramförall t rationellare utnytt jande av hanclelsf< rtygen. 
V ad ubåtarnas farl igh et däremot beträffar, är det s~ikert sant, att 
dagens och morgondagens ubåt är ett stort problem för ubåts jakten 
U båtarnas prestanda har avsevärt ökat sedan andra världskriget 
och framförallt i j~imföre l se med vad som i materielväg framkant· 
mit på ubåtsjaktområdet Konvojfarterna ökar med i medeltal någta 
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handelsfar tyg omräknat t ill 6.000 ton s farty g und er VK 2. 
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Dild 2 

Ubåtsjaktvapen, som inom re lat ivt kort tid upphört att tillv erJws ..

RAT, Weapon Alpha och Petrel. 

4(•'"'. 
~ ' ! 

-ooP på 25 år. Ubåta rnas. uläge~farter kan anses. ha ökat med. säkert 
~. knOP sedan senaste varldskng. Relat1vt selt ar detta en vasenthg 
~~oing i det att ubåten m1mera l~an anfalla en konv~j från vilk.ct 
, 11 50m helst. Detta mnebar en forsvagnmg av den skarm , som lnl-

~35 av ti llgängliga eskortfartyg. 
a l]båtens vapen och hjälpmedel har förbättrats så att bland annat 
törre skjutavstånd kan utnyttjas. Väsentligt i detta sammanhang 

~ r även att ubåten börjar förses med robotar, v ilka i dagsläget kan 
~tskjutas från ubåten i ytläge men som i framtiden äv en kan avfy·· 
ras från ubåten i uläge. U båtens mål är därför inte hingre begränsat 
ti ll fartyg på havet, utan kan utgöras av anläggningar i land såsom 
baser och städer. Detta medför än större krav på ubåtsjakten , som 
inte enbart skall skyd el a kon voj er och konvoj vägar utan även bevaka 
stora vattenområden , vilka ligga inom ubåts robotarnas porte. 

De krav, som uppstäl les på ubåtsjakten, inn ebär att ubåtarna på 
så stort avstånd som möjligt skall kunna lokaliseras och klassificeras 
samt så snart som möj ligt cbreftcr anfa ll as och förstöras. 

De lokaliseringsmedel, som användes vid jaklen ptt ubåtar, bygger 
i dagens läge på någon av fö lj ande informationspr inciper: 

a ) optisk 
b) radar 
c) magnetisk 
d ) hydraakustisk 
e) övriga 

Trots att ubåtarna visar allt minclre del ovan vattenytan . har 
behovet av den optiska utkiken ej minskat. För upptäckt på större 
avstånd är den emell ertid av ringa värde. 

Radar användes mycket t idigt vid ubåtsjakt. En av dc första radar 
kontakterna gjordes i november 19-ll. Sccl an dess har medel och 
·motmedel avlöst varandra, men fortfarande anses radar som väsent
ligt vid ubåtsjakt. 
. Till MAD (Magnetic Airborne Detection ) har knutits och knyts 

1
lortfarande stora förhoppningar. Principen iir att en ubåt stör ett 

h
Uftburet magnetfält genom sin blotta niirvaro . Räckvidelen S)rnes dock 
ttf] . ~ o -

tls vara blygsam 1 oceanerna (nagra l1Undra meter). 1 larvatten av 

b
exempelvis Östersjöns i ma(tnetiskt avseende hctero!.'ena karaktiir .. 
ed.. ~ . " 

0 ll1es dock nuvarande mateneJ vara av tveksamt värde. 
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Bild 3 

Flygplanburna Magn.etic Airborne Detection-anläggnin,gar 

stjärtkoner till ubåtsjaktflygplan. 
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Innan den i detta sammanhang väsentliga informationsprincipen 

eha.ndlas, skall "övriga" principer beröras. Man vet, att stora an

bträngningar nedlägges utomlanels för att om möjligt kunna utnyttja 

~ågon . annan informationsprit;cip än den ~yclroal_.:us~iska ... M_ånga 

lika fårslag har hamskymtat sasom exempelv1s gramtatwnsmatmngar 
0 
ch mätningar av temperatur störningar. Hittil ls bedömes emell erti d 

~1tet ha framkommit, som skulle kunna vara bättre än utnyttj:cmdet 

~V" den hyd raakustiska informationsprincipen. 

1 och med att ubåtarna själva göres all t mindre beroende av op

tisk sikt och lufttillförsel från ytan, desto större intresse kommer 

helt naturligt att knytas till hydroal?ustislw hjälpmedel. En omfat

tande utveckling har också skett· inom detta område sedan de första 

krigsdugliga anhiggningarna började användas i början av andra 

vä rldskriget. Men vattnet är tyvärr ej homogent utan varierar till 

temperatur och salthalt - lokalt och temporärt. Detta medför av

böj ning av den hydraakustiska energin, vi lket i sin tur begränsar 

räckvidden . Man har därför prövat att öka frekvensen, vilket emel

lertid reducerar räckvidden till följd av absorption. Man har :iven 

fö rsökt att sänka frekvensen, men detta har medfört stora svängare 

och skrymmande fartygskonstrukti oner. Experiment har sedan länge 

före tagits med svängare, vilka sänks ned eller 1YJgseras i vattnet. 

Detta medför dock utrymmeskrävande materiel och mer el ler mindre 

specialkonstruerade fartyg. 
De flesta av dagens aktiva hydrofoner är konstruerade enligt 

sökstråleprincipen, d v s man söker i en sektor på ett fåtal grader 

för varje ekopuls. Vid modernare s k rundstrålesystem blir hela 

eller större delen av vattenområdet genomsökt för var j e puls. Skär

men får därvid en utformning liknande ett vanligt radar-PPI. Dessa 

anläggningar har inte ökat räckvidderna nämnvärt men detekterings

sannolikh eten har förbättrats. 
Som tidigare anförts har vapenutvecklingen inneburit en hei del 

nya vapen. De har dock efter en relativ t kort tid mer eller mindre 

f~rsvunnit. Faktum kvarstår, att om krig skulle utbryta inom den 

narmaste tiden, så skulle 1950-talets ubåta r från övervattensfartyg 

bekämpas huvudsakligen med sjunkbomber, heclgehog och squicl. 

e~ssa . ~a pen har . framtagit: före ell e~- und~r andra _världskriget. 

k Vecklmgen daretter har gatt efter ohka prmC1per. N armast efter 

astvapnen (squid och limbo) har kommit raketelrivna ubåtsjaktva-
Pen E l h.. o • . l l B 

· xempe arpa ar c en svens {a oforsraketen, den norska Ternen 
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Bild 4 

Principskiss för rundstrå lehydrofon en s PPI. 

.-#vsl c:',..,Q'tfl 

f/l/ p,(,,;fd /'7 

och den amerikanska \ i\Teapon A lpha . Dessa vapen är fram i öra lit 

anv~inclbara inom begränsade och nära kusten liggande farvat ten. 

Men ute på oceanerna behövs stö r re porteer. Ubåtsjaktvapen enligt 

robotprincip har utvecklats, men sannolikt har de hittill s gett mi ndre 

gott resulta t . Här finn s som exempel elen amerikanska uhiltsj akt

roboten Pet re!. Stora fö d1oppningar knyts däremot t i Il de m ztl siikancle 
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r ederna, vilka sk u Il e kunna utnyttjas av så väl övcrvattensfa r tyg 
LO p ubåtar och helikoptrar. Dessa vapen fanns redan uneler andra 
,on1 . t 1 1 .. 1 .. TT b. . 
· .. ·Iclsknget men p res ·anc a synes 1a o ..:ats avsevart .n .. om mattoner 

' ' '
11 

aktiv och pass iv målsökn ing me(\ mö jligheter ti ll programstyr

~~1g är numera standard i moderna målsökande .torpeder. Vad s l ut~ 
·cren spranglaclcl111ngarna 1 vapnen bctraffar, sa synes storl ekcu 1 

!to ·· . l · ] 00 l D l · -
deltal rora stg om ' nng .. .;:g . essutom 1ar uppgtttcr om atom · 

n,e . • . . .. 
laddningar fram skym tat 1 pressen . Saclana ladclnmgar bedomcs dock 

bli restriktivt anv~inda. De kan kn appast fällas f rån annat än f lyg 

och säkerligen offras dc inte mot en tvivelaktig kontakt. 

Det är mycket svå rt att bedöma efte r vilka linj er ubåtsjaktens 

medel och metoder kommer att utvecklas. Ubåten har i dagens b ge 

ett fö rsprång. Inom en inte a lltför avl~igsen framtid är många ubåtar 

atomdrivna eller försedda med annat enhetsmaskineri med vad detta 

innebär i fråga om fart och uth ållighet. Loka liseringsmedlen p~l 

övervattensfartyg, ubåta r och helikopt ra r bedömes fortfarande bygga 

på elen hydraakustiska informationsprincipen. J varj e fa ll tyder in

tresset för el en vetenskapliga fors kningen inom detta område hä rpå. 

Studi et av vattnet som bärare a v informationer bli r a11t intensivare. 

Redan i dagens läge är antalet l1 yd rograf iska undersökningsfar tyg 

och "fiskeri inspektionsfartyg" impon erande. Av fys ika li ska omstän

digheter begränsad e räckvideler komm er i fr am ticlen att till en del 

kompenseras med hög detekter ingssannolikh et Dagens rundstrå lc

hydrofoner blir cl~irför troligen försedela med t illsatser av "1-rue 

motion-typ" . 
Vapnen måste u tvecklas mot större räckvidder. M en man :i r san

nolikt tvungen att även utnytt ja fjiirr ve rkande bndrör och m~.!sökare. 

Den hydraakustiska lokali se ringsmaterielen kan nämligen inte på 

större avstånd, framföra11t beroende p~t vattn ets inhomogenitet, bm
na ti11 räckligt exakt unelerl ag för vapen utan s[tdana ano rdninga r. 

~yast e vapen typer på ubåts jaktområdet ä r en amerikansk raket

driven målsökande to rped benämnd AST O l\. och en robot, avseeld 

att från ubåt skjutas mot ubåt, kallad ASRO C. 

Dnder andra värlclskrio·et S!)elacl c b;ira ren av loka li sering·smcdel 
b t • 

o:h vapen mindre roll. lVlan placerade heclgehog och sj unkhemhe r 

Pa de f lesta fartyg . Hydrofonen ing ick m er e11er m indre i den 

nautiska utrustningen. litvecklingen kommer att medföra alt 1, ~
ra 

ren måste utformas med tanke på lokaliser ingsmedlens hiista 

Prestanda. Detta är ti ll en del ett faktum redan idag m ed delvis 
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Bild 5 

Skiss utvi sande skillnaden mellan dagens och m orgon

dagen s ubå tsjaktubåt 

modifierade ubåtsjaktsfregatter, ubåts jaktsubåta r och ubåtsjakt flyg 

Men skall bästa prestanda uppnås, vilket kriiv s med hii ·,syn till 

målets kvalifikationer, så måste även bära1·en konstru eras 11 ed hän· 

syn härti ll. Dagens ubåtsjaktsubåtar iir exempelvis endast modi fierade 

attackubåtar. I framt iden kommer det inte att f innas en speciell !Ja!· 

kong för hydrofonerna i likh et med vad som framgår ;t V bi lden-

Ubåtsjaktubåtens hydrofonbalkong konstrueras först och ges en 

gynnsam form och placering. Därefter kan resten av far t;get och 
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vapen planeras. Motsvarande förhå llande kommer att gälla 

?ess för övervattensfartygen. I dagens läge utgöres många av ubåts

a":~regatterna av ombyggda jagare. F ramtidens ubåtsj aLtf regatter 

Ja· ste byggas med tanke på hyd ro fone rnas placering. Shov och 

n:amdrivningsmaskineri måste därjämte ges en fördelaktib" ut fann

fia rr med hänsyn till f ramförallt egen-bullernivå. 
11 111

" • • I l l Il b. 11 .. f l om ubatsp -:ten 1eten s <a vara u at e er overvattens artyg <an 

rivetvis diskuteras. I de moderna marinernas sammansättning f in

~es ingen möjlighet att utläsa utvecklingstendenserna härvid . 

~ princip torde väl fortf a rande ubåten vara den bästa enh eten för 

fri jakt på ubåtar. När det gäller skydd av konvojer och sjöstyrkor, 

är sannolikt fregatter och helikoptrar det bästa direkta skydd ~c. M en 

karakteristiskt fö r kampen mot ubåtarna kommer att vara behovet av 

samverkan med många andra stridsmedel. Minor, bottenhydrofon

stationer, radiope jlstationer fl ygövervakning m m, allt måste ställas 

till f:örfogande för att något resul tat skall erhållas av denna kamp 

mot de allt farligare ubåtarna. 
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Mer om navalstatsbegreppet 

Av jur. dr. ERIC CA RL QUisl". 

Syftet med farkostuppfinningen - ty en nykonstruktion prt !r-
11 ' 1S-

portmecllens gebit är ju fartyget i lika hög grad som lokomotivet 
cykeln, bilen eller flygmaskinen - var säkerligen i fö rsta J1an cl 
att tillgodose farkostägarens eget transportbehov till en f iskeplats 
en motliggande strand eller ö etc. Enelast som en tillämpning av sam111; 

tillkomstgrund hava vi s~ike rli gen att förstå elen urspru ng·l ig;c 311 _ 

v~inclningen av de fartyg, som handelshusen uneler äldre ticler satte 
i sjön och sände till de transmarina länderna för att där för handels
fät-etagens räkning inköpa och hemfrakta varor såsom: ka f t e från 
Bahia, salt från Spanien eller vete från U S A. Här fann; i t rans
portuppdraget egentligen enelast en huvudperson, fartygsägarcn, som 

genom befälet och besättningen å hans fartyg korn i förb in cleb: mecl 
säljaren av de varor, som inköptes och fraktades till hemorte n, elln 
köparen av de varor, som fraktades från sistnämnda ort alt för
sä lj as i utlandet. 

Det var säkerligen på sådant och liknande sätt handel och sjöfart 
ursprungligen knötos samman och befraktning ti ll sjöss uneler ~ilch·e 

t icler i rege l enelast kom att utgöra en del, eller en sida av ett lnnclels
hus ' egen affärsrörelse. Det är nu en huvucluppgi ft för elen SJ· )farts
histo riska forskningen att söka klarlägga när och av vilka or::.aker 
en rederirörelse i nutida mer speciell mening kunde framväxa i 
Västeuropa och N orden, en s j ö fartsverksamhet alltså, där fa r tygs
iio-aren eller å han s väe·nar mäklaren eller andra fö rbinder sig att 

b ~ 

ej blott tillfälligtvis utan )Wf?esmässigt mot vederlag ställ a sitt fartyg 
till en utomstående persons eli sposition för att av denne utnyttps 
till att förf lytta varor eller personer från en orts hamn till en annan. 
Utan att förhandlingar först inl eddes om de villkor un el er vJika 
clem~a överlåtelse skulle äga rum var detta sannolikt icke mu_i!igt 
förhandlingar, som seelan fick sin slutliga utformning i det så kallade 
befraktningsavtalet. N u hade vi alltså fått tvenne huvudpersoner 1 

befraktningsuppdraget: "befraktaren" han som "hyr" fartyget och 
"bortfraktaren" han som med sitt fartyg verkställer transporte:l
Och de väsenligaste bestämmelserna i befraktningsav talet, det 3. '··· 

part iet, kom då att röra sig om l) kontrahenternas och farty
certe nan1l1 j amt e det sistnämndas hemort, dräktighet och byggnads
g:~:, 2) godsets slag, antal och beskaffenhet, 3) lastning~- o_~h 
5' 1ingsorten , 4) fraktens belopp samt 5 ) de a vtalsslutancle kontra-
10551 · el o l .. D.. ·11 1 t rnas unclersknfter och dagen a c etta agt rum. artl wmma 
]1el1 e l J .. 1 'lcl f.. 1 ·f l l o l l ·- --. ·e el en c e sa rs '-l a ores ;.n ter mec. avseene e a c e mec V « l Je 
1 1 

ag förenad e speciella omständigheter , s . k. klausuler. - Transpon 
re
1
5

1 SJ·öss av s. k. individuellt styckegoels eller passagerare kunna 
11 · 'f o M l . l . · detta sammanhang bortse 1 -ran. - ec certepart1ets une er-
Vl 1~1an cle är uppenbarligen endast det första huvudmomen tet i 
~0 - .. . 
befraktningsuppdraget avslutat. N u ttllkommer_des~ .. v~rkst~llancle 1 
raktiken; att säkert och möjligast snabbt fullg~ra tortlyttnmgen ~v 

p arorna med fartyget f rån pålastnings- till clestmatwnsorten. Det ar 
;tt förhållande, som klart ådagalägger det inböreles beroende a v var-
ndras prestationer, som föreligger mellan redaren och hans fartygs a .. . 

befäl och besättning. Utan redaren intet "jobb" . Utan besattnmgen~ 
arbete inga " intj änta frakter". 

I anslutning till det här ovan sagda kunna vi redan nu fastslå , att 
den s. k. sociologiska strukturen av befraktningsuppdraget till sjöss, 
som ju bi ldar själva stommen i sjöfarten, utgöres av fö ljande 
arundelement: 
l. certepartiet med befraktningsavtalets ekonomisk-jurieliska delar 
2. lastens on:tborcltagancle och förflyttande till clestinationsorte:1, 
be fraktningsuppdragets nautiska del, 
3. de delar av jordytan , sjö- och landområden, som beröres av upp
draget och de tran sporterade varornas natur. Befraktningsuppdrag·.c~ts 

geografi, 
4. den nautiska "serv ice"-personal , som befraktningsuppdraget i re
gel sätter i rörelse: stuv are, hamn- och kanalbetjäning, lots- och 
fyrväsendets pe rsonal, sjöfö rsäkringsföretagens funktionärer, tull
tjänstemän m. fL D et är j u också här vid transportuppdragets fu ll
görande, som örlogsfartyget uneler vissa särskilda utrikespolitisb 
förhållanden kommer in i sjöfartsbilden . I befraktningen t ill sjöss 
hava vi alltså m a o hela s j öv~isenclet " in nuce". 
. Det vanligaste sättet på vilket transportupprag till s jöss brukar 
Inledas är väl, att den som önskar en befraktning, bos en mäklare 
eller kanske direkt hos rederiet framstä ller en fö rfrågan om, huru
Vida det skulle kunna "ordnas med en båt" som, låt oss fön~ slrt , 
kunde i augusti i år taga hit t ill Stockholm en last om 3.000 ton kol 
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från Cardiff, och om vad priset per fraktton numera ~ir? l-Lir fr 
o d b f l dl' · · Il an1. star re aren- ort ra da ren ty 1gen 1 en mera passrv ro , solll 

" tjänande broder" i handelshusets eller industriens tjänst. r ska elj 

motsats hätiill ha v i en bestämmelse i skeppsklarerarorclni 1gen 
1
[l 

den 9 j u ni 1893 § 8, däri skeppsklareraren ålägges "att so k a av 

skaffa laster oi::h avs luta befraktningar". Vad vi här ställ s in~~: 
- sett i ett vidare sammanhang - är ingenting mindre än ,-11 u~ 

1 

fordran av lagen ti ll kla reraren - och det gäller naturlig( n än1;· 

mer redaren, men även andra funkt ionärer i sjöfartens t j <~n st, ,at~ 
di rekt verka för en "aktiv " sjöfartspoli tik . Sättet för denna ; ktivitet 

kommer väl n~~~mast att ~tgöras av ~n ~örtroenclefull och f( t~nuftig 
samverkan - tor p roduktton och avsattmng - mellan fartygs2g-:u·cn 

eller andra företrädare för denne och företagare inom indu ·tri och 

handel, de näringsidkare, som van ligen mest äro i behov av t rans

po rter ti ll sjöss. Här kommer nu fartygsägaren eller denne s före

trädare att framstå ej blott såsom vanligt ä r händelsen, som t '1 "tjä

nande broder", elen dä r, då han därom ombedes, ställer sina trans

portmedel ti ll sagda företagares förfogande, utan som s :i /v en 

initiativtagare till främjande av nämnda verksamhet. Det v·1r som 

bekant på sådant och liknande sätt "Johnsonlinj en och T ra1 satlan

tics" föregångare "Svenska Syclafrikalinj en" konuno till stån< under 

det första decenniet av innevarande århundrade - och ett gott 

exempel på tillämpningen av talesättet från 1800-talets "kolonia lism" 

att "handeln fö ljer flaggan". Så kan r ederirörelsen utveckla sig till 

att bliva en mäk tig hävstång i det ekonomiska framåtskri landets 

tjänst . Törhända att en sådan "aktiv" samverkans politi k mellan 

företrädare för industri och handel, samt - icke att förglÖI 1ma -

järnvägar, flyg , buss, bil 'etc och sjöfartens funktionärer skulle 

kunna bidraga ti ll skapande av "stabi lare" förhålland en å f raktma r~; 
naclen. När vi nu vet , att praktiskt taget inemot 100 %· c~ v var 

import och export går på kölar samt att någon större förändring .av 

detta faktum till flygets förmån icke kan förväntas inom nu Öv ·rskad

lig tidsrymd, då förstå vi ej enelast vad sjöfarten betyder fö r v:l rt land 

ekonomiskt, politiskt, militärt etc utan också vad handels ·;u·tyget 

betyder för utgestaltanclet av den samhällstyp - navalstaten - 5°
111 

vårt land framvisar med alla de konsekvenser· detta sakförhftl lande 

medför för spörsmålet om dess organisation och livsformer. \ n Jller 

understrykes ju denna vårt lanels navala karaktär ·av elen vi , t. sorll 

är att tillägga dess örlogsfartyg ej enelast uneler krig eller eljesl 
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1
da mellanstatliga relationer utan också uneler fred, då tillfä ll e 

spaiatt utveckla en landsgagnande dip lomatisk aktivitet genom dessa 
nil f t l b· d T o • • · c o d 
statsorgan o a_cl<~n _ef i~ )Ju 1a1 ;-. y,_ sas~m Jag 1 ~1ma o_regaen e ar-
. ·l r i denna tt s <n t tt at1t mtg ennra om: 1 belysnmgen av den 

nk ~erna på biologisk-geografisk grund uppbyggda jämförande sam

nl~ls forskningen framstår staten i första hand som en totalförening 

]Ja ett fo lk, organiserat ti ll skyeld mot yttre fi ender och inre fridstö

av-e d v s för de mest elementära fordringar för att elen över huvud 
rai ' 
ka ll kunna existera som ett sådant "förband" elen s k rättssta ten. 

~len den stat liga sammanlevnaden har dock som sitt slutmål den 

~1äns ldiga kulturens främjande i vetenskap, teknik, etik , konst, lit

teratur etc - staten som kulturstat. 
r navalstaten bildar handels- och örlogsfartyget själva "hörnstenen" 

i samhä ll sbyggnaden. Det är en självfallen fö ljd av den mänskliga 

sammanlevnadens natur i en sådan grupporganisation, sedd i belys

ningen av den moderna vetenskapen om samhället och staten. I det 

sammanhanget kunde det kanske vara t illåtet efterlysa en särskild 

utredning av elen sjömilitära expertisen i vå rt land om örlogsfartygets 

mili tära betyde lse i a tomåldern. Amiral Barjots bekanta bok i detta 

ämne synes åtminstone för en icke sjömilitär fackman giva vid handen, 

att örlogsfartyget i denna t id fått stegrad betydelse i de politiska 

relationerna mellan staterna. 
Med hänsyn till sin sociologiska struktur - alltså som instrument 

för elen mänskliga sammanlevnaden - f ramstå r ju örlogsfartyget 

närmast som elen diametrala motsatsen till handelsfartyget. I förra 

fallet -det statsägda transportmedlet med bevakning och strid till 

sjöss som sina primära uppgifter , i det senare det privatägda red

skapet för transport av varor eller passagera re från en hamn ti ll 

en annan. Och ändå : vi bestycka handelsfartygen för självförsvar 

särskilt mot anfall från luften , snabbgående passagerarfartyg utrus

tas för att göra kryssartj änst, fiskebåtar mobiliseras för att kun na 

biträda vid minsvepning, många av handelsflottans befäl har fåt t 

llia~·in reservoff icersutbi ldning etc. Trots de stora olikheterna i den 

s~ct?logiska utformningen av sjöväsendets huvuddelar finnes det a llt

~~ andock ett gemensamt gebit för båda, vartill kommer deras in-

50:des beroende av varandras prestationer under krig eller eljest 

Panda internationella förhållanden. Det är ett gott bevis för sjö ...._______ 
1

) 
1957 s. 798 195 8 s. 68o. 



sos 

väsendets enhet med påföljd , att om en lem licler i det ta , så 
1
. 

l 1 ·.. · · · 'Il · o l l 1 Ide, 1e a SJOOrgan Jsatwnen, 1 Yl 'en senare 1 vart anc uppen l <Jr lig~n ,.' 
att inkludera även industri och handel, a ll tså våra förn~imsta lil kon '1 ~' 
källor. lst. 

A ngående elen praktiska betydelsen a v navalstatsbegreppet 
1 . l - f.. o 1 l .. . l ar pg re c an t ram . . ort n ag ra syn p u n (ter 1arom 1 en uppsals , :1n el e 

begrepp, införd i Tidskrift i S jöväsendet årg 1958. l iar s ku~~~ 
nu kunna fogas några t ill ägg t ill detta ämne. t 

På gru~d av el en stora vikt, som i navalstaten är at t liista Vid 
fartyget, ar det uppenbart, att elen mer tekmskt betonack: sicl an av 
sjöväsenclet, såsom skeppsbyggnaclskonsten, nautiken , sj.ist riclens 
takt ik, lots- och fyrväsendets organisation etc, måste stä llas i iörgrun. 
den av dem, som närmast b~ira ansva ret för elen navala uthcklingen 
i ett land som vårt. Men en navalstatsutveckling kan ju aldrig ta stanna 
clärvicl. Navalstatsbegreppet, som ~ir framg~mget ur en tota l "(ivc rsyn" 
av samhället och staten såsom sådan, tvingar fram en siirski ld sam 
hä ll s- och statsvetenskap lig disciplin , navalstatsläran (jfr här()rdni•1gs
lära, marin organisationslära m m ) . Den vi ll bl a sök a f ra mlä gga 
de på vetenskap och beprövad erfaren het uppbyggda prin ci pn . eft er 
vilka en viss typ av stater måste vara organise rad och ledas för att 
elen överhuvud skall ha utsikt att kunna bestå i "kampen" med andra 
stater tekniskt, ekonomiskt, polit iskt, militärt etc. Denna praktiska 
vetenskap tror sig ock om att stundom kunna påvisa, a tl et l eft er
sättande av dess organisator iska principer uneler vissa bestii mda be
tingelser icke gärna kan sluta annat än med en katastro f i 11 r eft er· 
sättarna". I t icler då förståelsen för en navalstats säregna -;t ruktur 
och särskilci a organi satoriska krav synes ringa, där elen l'J är all· 
deles obef intlig, kan det vara trösterik t'att få falla t illbaka p;, "naval
statsbegreppet och dess praktiska konsekvenser". 
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Eo raffinerad betvingelseform krigföringen 

Av ledamoten G. BOLLIN G. 

Man läser stu ndom att någon framstå~.ncle :ovjeti~l~ kor_yfc 
_ sin "avsättning" står upp och mfor nagon to rsamlmg 

eftei nes fullt f ri v illi gt avsvärj er sig sitt tidiga re handlingssätt och 
tt ll sy . . o • 1 F.. o o 1 i stället bekänner sig till rakt motsatta as1 der.

1 
~or nagfra ar se

1
c an

1 
1 

v också ett antal amenkanska flygare, som (ampat . or s1tt anc 
b ~oreakriget mot kommunismen, tillf ångatagna av kmesern a. oc:h 
~tsatta för lämp l i~ behandling, varef ter fångarna sade s1_g_ mte .l~t~gre 
önska åtet:v~i~cla till s1tt gam la land ~tan tms:tankt h ~lh J.ai ta t bOJ !a de 

)·"nna sig til l elen konu11umstiska ]aran. lVIanga fle1 liknande exem-
be ,a o . S o 1 · 1· · 1 1 finns att andraga f rån de senaste art10nclena. ac ana mc lVlC er 
~:r med stor sannolikhet blivit utsatta för vad som brukar kallas 

"hjärntvätt" . . . . ... 
Förfaringssättet att åstadkomma en av mchviclen SJalv okontro l-

1 ·bar sinnesstämnin o· påvisades av el en ryske militärläkaren och e1 o .. 
1 

. 
fysiologen T. Pav lov (1849- 1936) uneler dennes uonderso .;nmgar 
av matsmältningskörtlarnas fysiolog1. Pavlov fi ck 1904 ars mecltcmska 
nobelpris för sina många internationellt erkända fo rskningsresultat. 
Det i detta sammanhang intressantaste är, att Pavlov v1sa:le, att 
han kunde f å levande va relser att reagera på kommando pa v1sst 
sätt efter sin önskan. I samband med att han u tfod rade sina för
sökshundar avgav han en speciell visselsignal. Det v isade sig emeller
tid att han kunde få hundarnas saliv- och matsmältmngskortlar 
att reagera för enelast v isselsignalen och utan att någon föda rs-avs 
åt dem. Pavlov fann också, att han genom en chockar tad yttre 
press på djuren kun de utp låna deras tidig~re vmma b etingels <: r. Detta 
upptäckte han rent ti llfä lligt uneler en oversvammng 1 s1tt labora
torium, och han påvisade, att han kunde för~inclra djurens genom 
erfarenhet vunna övertygelser. Genom en experimentell neuros n:ed 
åtfölj ande slut ligt sammanbrott kund e han få djuren att VIsa ttll
givenhet för en viss människa, som de tidiga re tyckt illa om. Han 
fick dj'uren att reaaera efter sin önskan och åstad kom något som 

• h 

Pa fackspråket kall as "betingad ref lex" . 
. Vid hjärntvätt, som i modern krigföring har kommit t ill använd

ning som ett grym t och h ~insynslöst medel i kampen om att betvinga 
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mäm:isk_or, söker ma:1 genom hård fysisk . .?~h psykisk P~~ss bryta 
ned md1v1dens motstandskraft Detta medior, att hans h jan;il. inte 
längre orkar bearbeta och sortera upp ohka mtryck och ett utplanand 
sker av tidigare känslomässiga bindningar. Medlemmar av en 11L:ticle 
krigsmakt, d v s också krigsmän tillhörande vår marin, kan tänkas b~ 
utsatta för hjärntvätt, varför det kan vara lämpligt att något k;inna til; 
vilka fysiska och psykiska metoder, som då kan tänkas k01nma till 
användning. Dessa kan givetvis ta olika former allt efter omst :i. ncli''· 
heterna men syftar alla till att söka öppna individens h jitrna fÖr 
nya intryck och påverkningar. Människor och djur reagerar of t:t 
likartat på dessa områden, vilket Pavlov kunde visa. Olika m<,nniskor 
ger efter snabbare och lättare än andra, men i det moderna kriget 
med dess stora påfrestningar blir varje deltagare mer eller mindre 
fysiskt och psykiskt sliten och får motståndskraften nedsatt. l det 
totala kriget blir det mänskliga psyket rent allmänt lätt 1 h erkat 
och sårbart. 

De fysiska metoderna för en hjärntvätt går ut på att s: tta ner 
kroppens motståndskraft genom att minska dess energikillc r. Man 
kan t ex därvid använda sig av uthungring så att kroppsvikten 1edgår, 
och individen blir lättare mottaglig för infektionssjukdom,"•·. Han 
kan också hindras från att få tillräckligt med sömn, vilket medför, 
att förbrukad energi inte hinner nyskapas. Det torde också f<irekom· 
ma ingrepp med droger. När personligheten på detta sätt m:r eller 
mindre utplånats, ligger vederbörande mera Öppen för nya 1 ~1h·Y.ck , 
som .kan komma att påtvingas honom av en eller flera f01·hors· 
ledare vid de förhör, som han utsätts för. Såclana fortgår ständigt; 
Den utsatte kan tvingas skriva ner långa levnadsbeskrivningar, pa 
vilka han seelan systematiskt frågas ut. Han kan också få föra dag· 
bok över sina upplevelser i elen nya omgivningen, vilken man tar 
hand om för att se, hur han upplever de nya intryck som förs fram. 
Dessa förhör är ofta hjärntvättens kärnpunkt. Man återkommer stan· 
digt till samma saker och tvingar in di vielen in i ·nya redogöre lser 
Vid minsta avvikelse från en tidigare skildring slår hjärntv ättaren 
genast ned därpå och pressar honom ständigt vidare. 

Om de yttre förutsättningarna föreligger, t ex krigsfångenskap, 
kan fångarna isoleras från varandra för att splittra deras m·ganl: 
sation och sammanhållning. En stärkande faktor för fånga rna ~ir da 
vetskapen om att möjlighet till flykt alltid finns, hur förtvivlad s itua~ 
tionen än kan synas. Var j e krigsman bör därför få viss skolnt!lo 
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, 1 ,]cttekni_k, ~ v s inte ~ara att ta sig tlt ur _ett !ångläge:· utan också 
1 f )klara stg 1 ett ftenthgt land och soka s1g t1llbaka t!ll det egna. 
att viktig sak är, att fångarna upprätthåller disciplin och sammanhåll
~11 g bland varandra . På detta sätt åstadkoms ett passivt motst2nd 
11

!11t fienden. Det är också a v betydelse, att man har erforderliga 
n!Oikter i hygien och andra medicinska förhållanden för att få ökad 
1115 

tståndskraft. Givetvi s bör man söka hålla sig i så god fysisk 
1~101dition som det är möjligt både för att kunna motstå livet i fång
:~~ret och ök~ möjli~b etern~ till f lykt samt bör _utnyttj_a varje t ill
fälle till~tt _f01·nya sma ha±ter , t ex genom ~ag!tg mot10n. .. o 

Den splshga utmattnmgen borpr med att fangen utsatts for langa 
och pressande förhör. Enligt elen internati01:ell~ antagna s 1_-:: Ge~eve · 
konventionen behöver han endast uppge m1btar grad, regtstrenngs-
1ummer, namn och födelsedatum . Förhörsledaren är dock sannolikt 
~tvald för sin uppgift och önskar locka fram så mycket som möjligt 
av både militär och politisk art. A lltefter hur han bedömer fången, 
kan det därför bli i form av ett förtroligt samtal vid en cigarrett 
eller också ett hårdhänt , pressande förhör. Man kan också växla 
mellan dessa metoder intill dess fångens motstånd är brutet . Genom 
täta utbyten av utvilade förhörsledare, utan att fången själv får 
tillfälle till vila , hålls han i ett hårt skruvstäd. 

Uneler dessa förhör önskar förhörsledaren konstatera om det är 
lönt att ge fången fortsatt behandling för att snabbt få fram önskade 
militära upplysningar m m. Förhören kan sålunda bli en förberedelse 
ti ll fortsatt hjärntvätt. Men om fången inte visar minsta samarbets
vilja eller ger intryck av att inte sitta inne med några väsentliga upp
lysningar, är det mycket möjligt att han går fri från vidare behandling 
och lämnas i fred. Det för honom själv bästa sättet är därför att 
verka helt ointressant, och han får aldrig ge sig in i diskuss ioner 
med förhörsl edaren uneler vilka han förr eller senare alltid kommer 
att dra det kortaste strået. De psykiska metoderna består sålunda 
i ett långvarigt och ständigt tryck på individens själsliv. Vid de 
långa förhören återkommer man ständigt till samma frågeställningar , 
son1 fången pressas att besvara. 

Samtidigt pågår lockande men nötande föredrag och för att ge 
d;ssa god verkan samt bereda marken för en ny övertygelse hos 
;an~en, isoleras han från sin omgivning. Han får heller inga upp
Ysntngar om vad som händer och sker. Stunclom kan ban samman
föras med medfångar för att under ledning av någon hjärntvättare 
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diskutera problem, som ställts upp under ovan nämnda propao 
daföredrag. Fången tvingas däruneler att begagna tankegångar ,an
s laguttryck från den nya ideologin. L edarna söker under diskussia Oth 

förhör och föredrag tvinga individen ti ll ett känslomässigt st~;er, 
punktstagancle. A lltefter hu r mycket hans känslor har kunnat b l anc~d
in, blir han mer och mer engagerad , och hans energi fö1l rul·a as 

\(s l 

olika hög grad. 
E n sådan fysisk och psykisk press leder förr eller senare till at 

i11dividen drivs till elen punkt,_. då han till slu t bryter samman. Någo: 
sakert skydel mot hprntv att tm11s ki:appast. Under :' 1ssa omständig. 
heter kan proceduren dock fordrops och verknmgarna <1 i ll1pas 
genom lämpliga åtgärder. Fången kan för det första söka undgå att 
bli uppmärksammad av lägerledningen genom att verka ointresstrad 
på allt s~itt. D et är nämligen bara några få individer, som blir ut
sa tta för mera ingående fö rh ör, och genom att smälta in i elen övriga 
skaran fångar, kan han undgå det hela. En annan föreh_ ggande 
åtgärd är att a lla krigsmän i tid blir upplysta om, att de kan komma 
att bli utsatta för hjärntvätt samt dennas syftemål och olika medeL 
Sådan upplysning, som t ex kan ske uneler truppsamtal , bör komplet
teras med en mera ingående information av teknisk art. Krigsmann en 
bör också ges känsla för moti ven till att hans eget la~d gör motstånd 
mot fienden och önskar försvara sina etiska, sociala och ekonomis
ka värden etc. Individen skapar på så sätt en grundläggande, för

nuftsmässig bakgrund för den strid, som han blivit engagerad i, 
och fö rstår varför han måste delta i den. 

Så länge hjärntvätt var ett hemligt vapen, om vilket Iran inte 
visste något med säkerhet, var den ett fruktansvärt vapen. rd an såg 
bara de obegripliga resultaten . Intet st ridsmedel kan dock i längden 
hållas hemligt, och man vet numera ganska väl hur en hjärntviitt 
tillgår . För fången gäller det att upp täcka att en hj ärntvättare är 

i aktion, så att han i tid kan resa ett motstånd. lin krigsfå1 ;;-e, som 
av någon an ledning överförs till något annat fångläger, k: n miss· 

tänka, att en hj ärntvättare är inblandad. Fången . får ka11ske tJll 

en början då lig behandling. Av Övriga medfångar känner han l1c ll er 

ingen, som han kan få någon ledning av. Han sätts i hårt iysiskl 

arbete under då liga hygieni ska förhå llanden samt få r föga mat ocb 

sömn. Snart blir han likg iltig både för sin omgivning och för 51g 
s jälv. Men fångarna lämnas ingalunda åt sig själva utan tvingas 

åhöra insmickrande föredrag av lämpligt innehå ll. Det ordnas dis-

513 

joner uneler skickliga ledare, som ser till att de rätta argumenten 
kt.1

55
111er fram för att passa elen nya ideologin. Fångarna glider på 

k0 111 
. 'll o l l l' l l l l' 

f sätt in 1 ett tJ stanc av over-: 1g 1et o c 1 c eras ursprung 1gt upp-
5'~dcla uppfattning kan in te längre komma till sin r~itt utan dränks 
na · l · o f . l · l 
. 

11
ängden av mtryc.;: fra n I ene es1c an . 

1 1rzrigserfarenh eterna ha r gett tydliga bevis på att religionen har 
w r betydelse, när det gäll er att ståls~itta en krigs fånge mot olika 

5
åfrestningar . Den militära själavården har därför också av elen 

pnledningen betydelse för v å ra krigsmän. Av histori en lär vi att t ex 
~orna ticl ers karoliner i lång fångenskap ofta häm tade styrka ur sin 

kärva religiösa syn på tillvaron . 
Ett gott motmedel uneler själva fö rhören är vidare att söka unel 

vika att låta sig engageras i behandlingen. Man bör därför avböj a 
varje samarbete, fö rklara sig inte vilja medverka i någonting och 
inte svara på frågor. Man få!- ock så akta sig för att bli irriterad, 
ty då mister man lätt sitt sunda omdöme och yttrar saker, som man 
sedan får anledning att ångra. Det bästa är att under förhör m m 
Börsöka tänka på något annat, t ex sitt förflutna liv, uppväxtåren, 
den egna familj en, senaste tiden ombord el dyl. Genom att på detta 
sätt konkreti sera en annan värld än den som hjärntvättaren vill 
frammana, få r man möjlighet att liksom leva vid sidan av denna . 

Ett annat sätt att bemöta hjärntvättaren är att använda humorns 
vapen. Man har då lättare att förbli oengagerad, hj ärntvättaren fttr 

svårare i sin uppgift och tvingas kanske att ersättas med någon an
nan, vilket förrycker fi endens organisation och medför tidsförlust 
för honom. Det kan då också visa sig, att man inte anses v~ircl ett 
försök till hj ärntvätt, varför man lämnas i fred i fortsättningen. 

Till sist kan nämnas metoden att fångarna berättar de mest otroliga 

saker uneler förhören så att fienden nästan dränks i oanvändbart 

material. Detta stä ller dock stora krav på individens fantasi och vi

dare att man i det egna landet i god tid låter sprida ut en generell 
forklaring att allt vad dess fångar ber~ittar endast är fr ia fantasier. 

Motmedlen mot hj ärntvätt ställer i princip stora krav på våra 
kngsmäns karaktär och de bäst andligt utrustade to rde ha största 
Utsikten att bli oengagerade. Eftersom off icerarna kan förväntas va

r: de värdefullaste ob jekten för hj ärntvätt, blir sannolikt pressen 

Pa dem, om tillfäll e yppar sig, hårda re än på övr iga . Off icerare 
a~ses därför i första hand höra få upplysningar om hj ärntvättens 
Illa) och medel. Sådana informationer om dess teknik och natur kan 
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:xempelvis län~nas_ under _K?HS ~~h:1änna k~rs. E leverna få r d~ir 
1genom klart for s1g att vtld1ga mthtara hemligheter endast hör l · 
ges ett ringa fåtal, och att man över huvud taget bör vara för~ ile el. 
med sina yttranden om betydelsefulla militära ting, när nu mitnn,isJ\tig 
har visat sig vara ett så opålitligt ting efter lämplig behandling ~11 

god sak är alltid att man hos sitt krigsfolk söker skapa en fast ct:n 
sciplinär sammanhållning. J u fastare en fartygsbesättning känne1• .:· 

S!" 
sammansvetsad, ju djupare och hållfastare kamratskapet är, clest8 

större blir varje enskild mans möjligheter att kunna stå emot 
0 

en 
h jä rntvätt 

Under karnp för vårt land 1nåste man ständigt ha i minn l' t att 

striden gäller dettas frihet, st)welseskick och denwhatiska ideer sa 111 1 

att dess utgång också berör fwmmand e släktled. 

ractical T eacher 
Av kapten DAG SANDSTRöM. 

Begreppet "Tactical Teacher", som vi möter i Marinplan 1960, 
rde vara tämligen oklart för många. Det kan därför vara på sin 

t~ats att här lämna en kort orientering om vad som står att vinna 
~ed en dylik anläggning samt att ge några synpunkter på hur en 
~ör svenska förhållanden lämplig anläggning kan ut formas . 

Nuvarande övningsanläggningars möjligheter och begränsningar 

Sedan ett fl ertal år tillbaka finnes vid Bergaskolorna ett ::mtal 
övningsanläggningar för olika ändamål t ex: 

"Vidar" - torpedskjutning från jagare och mtb 
"Valrossen" - torpedskjutning från ubåt 
"Tirfing" - skjutning med medelsvårt jagarartilleri 
"Fregatten" - ubåtsjakt med fregatt (jagare) 
Dessa anläggningar har visat sig synnerligen värdefulla, främst 

därigenom att fartygens dyrbara gångtimmar till sjöss icke behöver 
utnyttjas för elementära övningar utan kan avses för mera avancerad 
utbildning. Emellertid ii.r var och en av dessa anläggningar byggd 
för övning av en viss tjänstegren och måste så vara för att utbild
ningen i detalj skall kunna effektivt kontrolleras. 

För den taktiska utbildningen har endast provisoriska arrangemang 
hittills stått till buds vid KSHS och vid radarskolan på Berga. Ar
rangemangen är mera ägnade att ge underlag för taktiska diskus
sioner än för egentliga spel. Mot bakgrund av att de alltmer 
~egränsade fredsrustningarna lett till färre möjligheter till praktisk 
ovning i taktik har ovanstående förhållande medfört att behovet av 
förbättrade resurser för taktikutbildning i land blivit trängande. An
skaffande av en "Tactical T eacher" har därför ansetts vara det enda 
sättet att med nuvarande snava ekonomiska ram nå den önskade 
f" orbättringen. 

Vtl" andska taktiska övningsanläggningar. 

I DSA påbörjades redan 1945 förberedelse för framtagande av 
en taktisk övningsanläggning. Målsättningen var (en! N a val Aviat ion 
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JAG RE 1 JAGARE 

Fartygschef 

Bild l 

Skissen avser belysa den principiella skilln aden mellan övningar ' Berga

skolornas nuvarande anläggningar odh i en »Tactical Teacher». I d först· 

nämnda kan endast viss tjänstegren på ett fa rtyg _ övas. En »n actical 

Teacher medger övning av dels varje fartygs chef i samtidigt u tn tjande 

av eget fartygs tjänstegrenar, dels förbandets fartygs chefer i sa l verkan 

mellan fartyg en under förbandsch efens ledning. Härigenom und •rlättas 

skapandet av den väl sammansvetsade axel (fartygsch efernas t·tktiska 

ski cklighet) som upp bär förbandets s lagkra ft. 

News jan 1959) att : " framställ a sjökrigsspelutru stning sor skall 

simul era möjligheter och begränsningar hos olika typer av ma ,övrer

bara vapensystem (s tyrkor) på ett sådant sätt att befäl sproble!11 

sammanhängande med användningen vid krig av dessa vapensystem 

demonstreras för såväl spelande som spelledare". Anl ~iggningc 1, soJll 

börj ade insta ll eras vid Naval \IVar College 1954 var klar 19 J8 och 

Bild Z 

Interiör från en fartygshytt i Woolwichanläggningen innehållande f rå n 

vänster : Automatiskt plottingbord och ovanför detta en högtalarlinje repre

senterande uk. Manöverpanel fö r inställning av beordrad kurs och fart på 

eget farty g samt dä rovanför r epeterkompass odh logg (dessa uppnå r de 

beordrade värdena med en fördröjnin g som motsvarar farty gets girhastig

het och accel eration ) samt målangivnings-givare och eldgivningsmarkering 

till spelledningen. skrivpulpet med högtalarlinjer representerande uk. 

Radar-PPI. I hytten uppehå ller sig fartygsch ef, aktuella tjänstegre ns-

chefer och plottare. 

hade då kostat 7,25 millioner dollar. Den är så tekniskt komplil·erad 

att Canada, som hade beställt en likadan anläggning, säges ha annul
lerat beställningen till förm ån för en "Tactical T eacher" av britti sk 
typ_ 

.. De brittiska anläggninga rna har utvecklats u r "t j än stegreu s" - :1.11-

laggning-ar. En renodlad "Action Speed Tacti cal T eacher" ti llkom 

~955_ på Malta och elen modernaste invigdes 1957 vid Royal N a val 

act!Cal School i \iVoolwich . Denna typ av anl äggning anges va ra 
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Bild 3 

Interiör av spellednings- och kritiksalen i Woolwichanläggningen I för· 

grunden står kontrollpaneler för spelleda rna, frå n vänster rälu 1t flyg· 

ledare, 2: e-ledare, ··.t eleledare, l : e-ledar e samt lägesrapportörer ti ll spel· 

enh etern as plottingbord. Vid den upphöjda panelen sitter vapena v !ömare. 

I fonden synes sammanställningplottet, där de spelande enJhetern,t;; lägen 

skalriktigt u tvisas med ljuspunkter alstrade av bakom ~pelledningen be· 

fintliga projektorer , som styrs av ma növerpanelerna i resp. enhd. Spel· 

ledningen, som kan ga in på sam tli ga högtalarsystem, h ar med le<' ni ng av 

de projicerade lägena och skalorna på panelerna fullständig k ont oll över 

de spelande. På plottets baksida står p lottar e i två våningar or h följer 
upp de rörli ga enh eternas spår, så att underlag för kritik finnes t illgängligt 

omedelbart efter ett spels slu t . 

avsedel för: "träning av command teams i ti llämpningen av krigförin?· 
ens takt iska doktriner". Såväl N or ge som Västtyskland ligger for 
närvarande i unelerhandlingar om köp av anläggningar av brittisk tyP· 

IY'oolwich-anläggningen. 

Som exempel på hur en "Tactical T eacher" är uppbyggd lämnas 
... en kort beskrivning av Vloolwich-anläggningen, varifrån ett rik-

]lal d' · l h ol[' Itigt stu 1ematen a er a 1ts. 
hö övningarna genomföres med verklighetstrogen fart och tidspress 

h kan omfatta övervattensfartyg, ubåtar, f lygplan (helikoptrar) 
oC · v·f c] mt en konvOJ. aq e artyg representeras av ess operationsrum 
(~tridsledningshytt ), till vilken informationer inkommer och varifrån 

·der kan givas på samma sätt som ombord. Bild 2 visar utrust-
Ol o 
ingen i en saclan hytt. Sexton fartygshytter, varav sex kan vara 

: båtar, ingår i anläggn ingen. Härutöver finnes tolv flygplansutrust
ningar av i princip motsvarande typ. Därest antalet övande "command 
teams" icke till åter spel med två sidor, kan fiendesidan manövreras, 
såsom alltid sker med konvojen, av spelleclningen. Bild 3 visar ut
rustning och arrangemang för denna. 

I anläggningen ingår även en marin stridsledningscentral i land 
för övning i operativ ledning av sjöstyrkor. Krigsmässig fördröjning 
av kortvågsmeddelanden åstadkommes i en särskild signalexpeclition. 

Radarbilderna på de spelandes P PI :er erhållas f rån en raclarcentral , 
som arbetar med lägesuppgifter från resp spelenhets manöverpanel. 
Endast sådana ekon, som i verkligheten skulle kunna ligga inom 
respektive fartygs (f lygplans) raclarräckvidd, framt räder på PPI :en. 

Anläggningen innehåller endast den materiel, som erfordras för 
övningar på fartygschefs- och förbandschefsplanet De uttalanden, 
som föreligga beträffande anläggningens värde och ut formning, är 
mycket positiv a. 

Synpunkter på en för Sverige lämplig " Tactical T eacher". 

. För att hålla en sådan övningsanläggning inom konstruktivt moJ
hga och ekonomiskt rimliga gränser är det nödvändigt att definiera 
kraven på dess prestanda. Sålunda bör anläggningen begränsas till 
att gälla taktiska övningar på fartygschefsp lanet och däröver. 
lä Föl_iancle generella önskemål kan därefte r uppställas avseende an

ggnmgens utformning: 

a) ~-en skall medge inlärande av forme ll taktik i högre och lägre 
fo~bancl med det antal fartyg som kan komma att ingå i våra 
kngsförbancl . 
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b ) D en skall m edge behandling a v vår flottas verksamb et u1 1 . 
.l . CJ d 

V l .;:t1gaste typerna a v opera ti oner, nämligen anfall m ot il1\ .
1
s· t 

fö retag, sjö fartsskydcl , f ri ubå tsjakt och tillfälliga offensi v 
1 

_f
10.ns. 

t I d t t . l . b . . O t e. 
ag. . e a m Jegnpes ro ot-, _artdlen-, torped-, ubåtsj al t- oc 

teletaktik m ed kryssare samt Jagar-, mtb- och f regatt forb h 
l l . l . . and 
ec nmg av w nvoJ er , samverkan m ed f lyg (hehkoptrarl s ' 

ku startill eri fö rband. an1t 

c) Varj e spelande ch ef skall ha i möjligaste mån verkligh etstro 
erh ållna informationer som unel erl ag för sina beslut och i sa

111
get 

o d. .. . n1a 
man 1sponera over verkhghetstrogna medel att m eddela rappor• 
och order, som föranletts av beslu ten , samt ha ·möjligh et 1tt ~~~ 
servera effekten hära v. 

d ) A nläggningen bör icke behandla eldledningstekniska p robleJ'l, men 
vapeninsats bör kunna registreras och vapenverkan (e f tu· pro
gram eller lottning) kunna åskådliggö ras. 

e) Spell edningen skall kontinuerlig t kunna överblicka samtlil t spe
landes lägen, även sådana som skall vara dolda för övriga S! elande 
enh eter såsom ubåtar, torpedfä lt o dyl. Tid och målval fö r va
peninsats bör även åskådliggöras i ledningens plott. L ed 1ingen 
skall kunna illustrera vapenverkan, telestörning m m gen ,m att 
påverka de speland es spanings- och sambandsmedel, manÖ\ crför· 
måga samt volymen av deras vapeninsats. D et är av största vikt, 
a t t ledningens lägespresentation och organ för påver]. m al' 
händelseförloppet ä r så tekni skt full ändade a tt en fåta lig le< nings· 
g rupp verkligen hinner göra de ingripanden som behövs ·ör att 
skapa ett verklighetsbetona t skeende för de spelande. S 1tl igrn 
bör ledningens lägesbilder i någon form ackumuleras, s; at't en 
samman fa ttande bild av ett takti skt skede kan bilda underlag iör 
genomgång och kritik omedelbar t efter spelet. 

Dessa önskemål, som uppstä llts med ledning av erfa renheter från 
spel med våra nuvaran de proviso ri ska arrangemang, synas väl kunna 
ti llgodoses med en modern "Tactical Teacher". 

Fö r att en anläggning på lång sikt skall kunna ge optimal utbyte 
måste antalet spelenh eter vara väl avvägt. Följande synpunk er bör 
här framh å llas . 

Det m insta antalet enheter to rd e erfor dras v id f r i ubåtsj akt. }[är 
räcker det med 3 jaktfartyg och 2 ~~ 3 ubåta r , tota lt 5 a 6 f u· tygs· 
enheter, samt 2 a 3 helikoptrar . 
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Vid konvoj f_ö retag e rfordras skycld:för e_mål, _3 a .. 4 eskort fa1:t yg, 2 
, 3 ubåtar, 2 a _3 _helikoptrar samt 2 a 3, t 1entbga over vattens t ariyg. 
a !t sålunda 'l a 10 fa r tygsen.heter , 2 a 3 helikoptrar och kon VOJ. 
rota 

När det sedan g~i. ll e r an fa ll mot in vasionsföretag och annan yt
~dstaktik bör övning kunna ske med full ta ligt eget förband mot 

~:~ntlig styrka, var s storl ek bör överensstämma 111e~ vad so m ~.;:~ n 
"ta i krig. Här v1d bor observeras, at t an fa ll sovnmgar till SJOSS 

JllO • l 0 lf" l d el J f " l • 
der fredst1c mot stora ma m· Jan en as t .;:an or e <amma 1 un-

un o 1 o • 1 1 · o 

dantagsfall pa grun c a v va ra bnstanc e r esurser o c 1 att v1 sa som 
eutral stat, till skill nad f rån t ex NATO-länderna, ej kan få hJ älp 

1
;rån annan nat ion . Med en "Tactical Tcacher" av större mått kan 
ådana övninga r ut fö ras rutinmäss igt . E n så sto r anläggning skulle 

:mellertid bli mycket dyrbar och ej heller utnytt jas i full utsträckn ing 
så ofta, varigenom el en skull e bli oekonomi sk. Om anläggningen be

gränsas til~ 12 _f a rty~senh ete r, medger ?en Övningar m ed t e~ en 
reducerad p gar t lottdJ (7 ) mot en motstanda re om. 5 enheter , vllket 
bör kunna ge önska t utbyte . H ärutöver bör t illkomma 2 a 3 flygplan, 
för övning i av s l ~t encl c av flera samticl iga f lyganfall , samt l inva
sionsstyrkeenhet . 

Sammanfattningsvis bör sålunda en svensk "Tacti cal T eacher" 
bestå av 12 fartygsenh eter , varav 3 bör kunna representera ubåta r , 
3 flygplansenh ete r (helikopter , kustrobot) samt l invasionsstyrka 
(konvoj ) . A nläggningen bör ä ven innehå ll a 2 Jandstridslecln.ingscen
traler, förestä llande CMK och CRo eller spärrchef ur K A, för a tt 
möj liggöra övning i samverkan mellan dc landbundna och de sjö
gående delarna av det marina försvarssys temet. 

En taktisk övningsan läggning av hä r fö res lagen art ger möjlighet 
att öva de fl esta typer a v el en verksamh et som kan bli aktuella fö r 
vår flotta och torde ~~v en kunna bli av värde för ku sta rtilleriet . 

Utvecklingen inom så väl svenska flottan som främmande mariner 
går mot mindre fa rtygsenh eter men i stö rre antal. l konsekvens härav 
får uppträdandet i fö rband större betydelse. Man kan dä rför fö rutse 
Ökade krav på anta let rörliga enhete r i en "Tactical Teacher" fö r 
att denna i f ramticlen skall ge erforderligt ö vningsutbyte. A nlägg
OilJgen får därfö r icke f rån början göras fö r liten. Den ovan ang ivna 
~t~rleken erford ras för at t elen taktiska u tb ildningen skall ku nna 
allas på en k va litativ t o·o cltao·bar standard och fö r a tt rimligt övnings-

Utb o o 
Yte skall kunna erh ållas. 
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Slutord. 

Torrövningar i landanläggningar kan aldrig ersätta Övni 1Rar . 
sjöss. Emellertid har Övningsanläggningar i land sin stora l etycle;IIJ 
för att ge personalen den grundutbi ldning som är en förutsättn · se 
för att de dyrbara övningspassen till sjöss skall ge maximal ulclelni:ng 

De synnerligen goda erfarenheterna vi har från våra m varanJ· 
"tjänstegrens" -anläggningar och som, enligt enstämmiga · utta l,lnc] e 
från olika håll, ä ven erhållits i taktiska övningsanläggningar u to en 

.. . ~ 
lands, talar for att de medel som mv esteras i en svensk ' f actic 
T J " l t l l · ··1 · al eac 1er wmmer a t ge en ute e n mg som va motsvarar msa sen. 

standard isering 
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Av ledamoten YNGVE ROLLOF. 

»You can have a ny colour you want as 
lang as it is black». 

Henry Ford om sin T-ford. 

för att åstadkomma största möjliga ti llverkningsvolym vid viss 
rbetsinsats1 ) kr~iv s rationalisering och standardisering. Genom att leda 

~n produktio~1e.n på standardiserade enheter frigöres krafter på hela 
roduktionslmJ en. R1tarbete, planenng och arbetsstudler mmskas va

~entligt om antalet t illverkade typer reduceras. Detta är av en alldeles 
särskilt stor betydelse vid tillverkning av vapen under krigstid, då 
bristen på högkvalificerad arbetskraft överallt är kännbar. Inte minst 
i ett litet land som S verige är det viktigt, att vapen standardiseras 
i största möjliga utsträckning, så att våra begränsade resurser kan 
tillvaratagas på bästa sätt. Avsevärda lättnader i fråga om under
håll, service, reservdelar och utbildning kan härigenom uppnås . I krig 
måste driftstörningar snabbt avhjälpas, vilket dels kräver personal 
som behärskar enklare haveri er, dels att reservdelar är tillgängliga. 
För att inte behöva ligga med allt för stora lager måste därför ma
terielen vara standardiserad och helst så gemensam som möjligt för 
hela försvaret. 

1. Begränsning av antalet typer. 

Mabans berömda ord i "The Influence of Sea Power upon th e 
French Revolution and Empire 1793-1812": "Those far elistant storm
heaten ships, upon wh ich the Grand Army never looked, stood bet
ween it and the dominion of the world" anger kanske den främsta 
orsaken till att England inte har meterstandard. Standarcl kommer 
av det latinska verbet extenclere (utbreda), och det var genom N a
poleons erövringar (han "befriade" folk ), som metersystemet ut
breddes i Europa. Man skulle alltså kunna säga, att det är den brit
tiska flottan, som fö rhindrat måttstandarcli seringen. 
t Ge~om militära erövringar kan standardisering ske "över natten" 
~nde av högertrafik i Österrike genom H itlers inmarsch. 

il! l) Vid minsta möjliga insats som vanligen framhålles är dock för 
Yck:et begärt då det ä r matematiskt omöjligt. 
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standardisering tar annars vanligen lång tid att genomföra Vid 
. ll j· 

ti llverkning är man ofta bunden av gammal matenel t ex vid 1. • 

stru ld ian av en ny kanon skall ammunition till tidigare pj äs T l-u'011
' 

\ 11}' 

användas. För att nå resultat med standardisering måste d~i för 
0
:-'a 

gammal mater iel skrotas, v ilket a ll tid är ett svårt avvägningsp robio•ta 
T -•• d j do J t!)) 

U r denna synpunkt hade yskland en stor i or e , a c et börj ac] · 

upprusta såväl efte r första som andra världskr igets ned ·i.lstninoe 

Ingen materi el fanns kvar utan man kunde börj a från l><i rjan. \ 

nästan samma läge var a rmen i S torbritannien eft er Dun h rque. 

När det gä ll er standardisering måste man ofta övertyga och en 

många parter om förd elen med en viss standardi sering, i1 nan der~ 
kan genomföras . En f ramståend e standardiseringsexpert ha1 sagt, att 

standardisering är till endast 15 procent teknik oc;h till R: procent 

diplomati. 
Standarcl iseri ng får inte motv erka ell er förh indra en su nd teknisk 

utveckling. I valet mellan bibeh ållande av ett visst vapen ocl bestälJ

ning av ett nytt och b ~itt re måste standardiseringssynpunkt n vika. 

om värdet av förbättr ingen uppväger nackdelen a v att stat .cia r d ej 

användes. Stanclarclise r ing får inte heller medföra en sänk1 ing av 

verkningsgraden. Sy ftet med standardisering är inte enelast at minska 

antalet typer , utan man strävar samtidigt efter förbättrade ]l uclukter 

t ill reducerade kostnader. Detta kan uppnås genom att större erfaren

het erhå ll es av en produkt, som ti llverkas i f ler exemplar, och fr;un

för a llt genom att möj ligheterna a tt anv~incla massproduktion' 11etoder 

ökas. 
Omställ ning från en tillverkningstyp ti ll en ann an är en si >r nack

del i produktionen. Det gä ller inte bara att stiill a om ma ,kinern~ 

utan också att ställa om människorna . Om man s~itter in en • y detalJ 

i ett produktionsmoment går produktionen ner, och det ta r vanligen 

fle r-a månader, innan el en åter ökar. Som exempel kan n;imnas, att 

v id övergång från en stridsvagnstyp till en annan erhölls et ligt _tys· 

ka erfarenheter under andra världskriget en stark produktion'' >egrans

nin <Y uneler tre t ill fem månader . Det anses, att förhållamit mellan 
<> o 111iissig arbetarens produktionsvolym vid mer eller mindre hantver -' 

tillve rkning å ena sicl an och massproduktion av standa r< , serings

materi el å andra siclan är 2,5. Denna siffra var ierar 1 tturhgt· 
. .. f" 1·1 ·1 l j SJ1 itthgt v ts avsevart or o t 'a a rt! ' ar men to r e e vara ett genom .. ·e 

värde. D e sto ra seriern as ekonomi beror bl. a. på ökad van t, stor\ . 

säkerh et hos arbetaren och mindre leverans förseningar. Inkörn ngen a 

flyaplanstyp i produktionen tog ca 10 månader uneler andra 

nY, -]ds l~-i get, därefter ökades produktionstakten 20 % vid varj e för-
val _. l 

b b lin g av ser 1eanta et. 
du E 

1 
planmässig t genomförd typreduktion kallas för simplificer-ing, 

1 
är en underavdelning inom standardiseringen. En vetenskaplig 

50 1~ d fö r att bestämma lämpliga storlekar på typerna har utarbetats 

me ~en franske översten R enare!, som 1870 blev chef för elen organi

a\ ion, som hade hand om "ballons captifs" . Han fann då, a tt det 

~a ns 425 olika storlekar av förtöjningswirar (ett fantasti skt antal i 

:~~hållande till _beh?vet), vilket o krävde mycl_,et stora_ förrådsutrym-

n Renardsenen ar baserad pa en geometnsk stegrmg el v s varJe 
01

1
eriek är större än elen föregående genom en konstant proportion . 

5 .O J Q 
Om man t ex vill bygga sex motorer i storlekar m ellan l oc 1 l 

5 

hkr bör förhållandet mellan de olika sto rlekarna vara K = VIo = 

1,6. Detta ger fö ljande sex typer : l, 1,6, 2,5, 4, 6,3 och 10 hkr. I inter

nationell standard finnes även 10 :e, 20 :e och 40 :e roten. Jämför SMS 

±00. 
s tandard isering illustreras kanske bäst genom exemplifi ering, 

och här skall några militära tillämpningar från olika områden niim

nas. Den amerikanska 32 :a lvbrigaclen uneler andra världskriget har 

uppgivit som en av orsakerna till dåligt neclskjutningsresultat, att 

brigaden hade 265 olika slags (kombina tioner av g ranater och tänd

rör?) ammunition till 90 mm lvkan. Detta m åste ha: försvårat inte 

enelast unelerhåll utan säkerligen även valet av rätt ammunitions

slag. Nu har man i USA infört en standardisering av tändrörsvikter 

för 75-240 mm spränggranater och dessutom standardiserat ytter

konturen å tändröret och proj ektil erna för att få samma ballistik. 

I Sovj et började man redan år 1923 genomföra en genomgr ipande 

standardisering av a ll krigsmateriel. Till andra världskriget hade 

man förenklat och standardiserat stridsvagnstillverkningen på ett 

drastiskt sätt. 1942 hade det ryska pansarvapnet enelast två typer 

av motorfordon nämligen stridsvagnen T 34 och Forcllastbilen, vil

ket i hög grad unelerlättade tillverkning och underhåll. Den ryska 

stridsvagnen var in- och utvändigt grovt ytbehandlad. Den var inte 

e~s målad m en hade å andra siclan kraftigt pansar, grova kanoner, 

hog hastighet och den var mycket d riftsäker - fyra väsentliga 

grundelement. D en ryska pansarkanonbåten typ 1124 hade för övr igt 

samma bestyckning som T 34. Uneler kriget moderniserades T 34 

39 
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endast i mycket ringa utsträckning och dessutom säkerställde~ i lu 
· 'd JS T g11 

och ro tillverknmgen a v den nya tunga stn svagnen . y skar 
. f .. d . na 

däremot var under samma ttd tvungna att orutom mo enuserin 

av T III och T IV förbereda nytillverkning av T_ Y_, _ T VI (Königs~ 
tiger) och T VIB (Ferdinand). De tyska pansard~vts tonerna hade ett 
dussin olika stridsvagnsmodeller och ett 20-tal ohka typer av opans. 

rade fordon , en svår komplikation av reparations- och res rvdels. 

problemet. Tillverkningen blev ständigt lidande på grund av strävan 

efter ful ländning och därmed åtfölj ande försök med tekniska fö rbätt

ringar. Å andra sidan hade de tyska stridsvagnarna bä~tre utn stn ing, 
t. ex. radio och optik, vi lket gav högre prestanda. · 

I amerikanska armen har man nu radikalt standardiserat last

vagnstyperna för att underlätta service och reservdelsförs<1r jning, 

vilket fört med sig en reducering av chassierna till sex storlekar. 

standardiseringen tar sig även uttryck i en begränsning ti ll endast 

fem däcksdimensioner. 
Sedan andra världskriget har amerikanska armen även sta ldardi

serat st ridsvagnsmotorer och hydrauliska kraftöverföringar S<I att de 

kan användas i många olika fordon. Samma lu ftkylda mot< r, som 

används i 'Walker Bulldog-stridsvagnen, utnyttjas i sju andra rdon. 

Samma motor, som finns i Fatton 48, användes i fem andra orc\or. . 

Denna standardisering av komponenter sparar pengar i ko·lstrnk
tionsuto-ifter försöksutgifter och produktion och skär drastiskt ned 

b ' . 

antalet reservdelar. Det gör det också möjligt att i kritiska sttua-

tioner avmontera delar av en utsliten motor till bruk på en annan 

även om denna icke är av samma storleksordning. 
Enligt uppgift räknar man från engelskt håll med att uncl r fält

förhållanden blott behöva medföra mellan 10-20 % av de antal 
motorreservdelar som man medförde i 2 :a VK. Standarcl iscringen 

har också reducerat det antal motorer, som mekanikerna måste lära 

sig och härigenom reducerat utbildningstiden och minskat lä t tr- och 

administrationspersonal vid skolorna. Kort sagt så ger stan< 1ardtst'· 

ring fler soldater i frontlinj en och färre bakom samt sparar pengar 

för skattebetalarna. 
Innan man beslutar en viss standardisering gäller det duck att 

,. ,t 
välj a rätt mellan olika vapen t ex genom operationsanalys . .G• 

olämpligt eller fe laktigt val kan få ödesdigra följder. . 

1936 hade Göring börjat standardisera tyska flygpallstypet

Under andra v~i l dskriget producerades i Tyskland dock anmäri nings-
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.. a·no·a olika typer av f lygplan och motorer. I början av år 1944 
rt t11 o o • d l d . f .. 

va -J.;:ades salunda 26 olika flygplansmo el er me 11 vananter or-

tt ll~1 skol-, glid och sjöflygplan. Messerschmidt byggde 6 olika jakt

uta. lan nämligen ME 109, ME 110, ME 163, ME 210, ME 262 
f)ygPJY[E 410, samt dessutom tre andra flygp lantyper. I en utom

o~dh 1tJigt intressant artikel i marsnumret 1957 av AirCl·aft Productian 
o t et · · ' Il f o l b· l . Karl Frydag sktldrat hur koncentrattonen tt ett ata o Je \:t 
hat · 1 · 11 I ··11 f .. kullkastades av mc ustne t okunniga ledare. sta et or att som 
f]ygministen et hade föreslaget endast producera 

två jaktplanstyper, 

ett nattj aktplan , 

två bombplanstyper och enelast 

tre motortyper (en 35 liters, en 48 liters och en luftky ld motor ) så 

ti llverkades under de första krigsåren i stäl let åtta jaktplanstyper. 
Produktionen av fl ygplan översteg in te 2.000 i månaden i början av 

1944. Slutligen insåg de högre myndigheterna i mars 1944 att denna 
splittring var felaktig och beslöt att reducera antalet typer till ett 

minimum och följ den blev en om edelbar produktionsökning med 

över 100 % nämligen till 4.400 i september 1944. Denna ökning 

möjliggjordes dessutom trots fientl iga bombanfall. Produktionsök

ningen från 2.000 till 4.400 plan i månaden är säkerligen det bästa 

beviset på att en koncentration till ett fåtal typer leder ti ll framgång. 
Enligt Douhet 's teori om flygets dominans ("Il Dominio del!' 

Aria", 1921 ) borde "en standardtyp" av flygplan användas för alla 

ändamål i syfte att nå mest ekonomiska totala ansträngning. Man 

borde undvika att utnyttja specialbyggda flygplan för försvar mot 

fiendens bombplan. Prototypen borde vara ett "stridsplan" som kunde 
utföra bombanfall och samtidigt för svara sig sj älv eller alterna1 i v t 

utnyttjas enbart för jaktstridsuppgifter. Även civila traf ikflygplan 

skulle med lätthet kunna ombyggas för användning som stridsplan. 
Särskilt j aktflyg sk u !le inte erfordras. Detta är ett exempel på en 

farlig Överdrift , när det gäller standardisering. 
Standardisering gä ller icke endast materiel. Det gäller även att 

standardisera organisation och förbindelser. Som exempel kan näm

nas svårigh eterna för de allierade i sjöslaget vid J av a år 1943 där 

tre nationer samtidigt deltog i slaget mot j apan e rna. 

För de femton nationerna i Atlantpakten har standardisering av 
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såväl materiel, organisation , utbildningsmetoder och taktik varit 
av de svåraste stötestenarna. Man har bl a lyckats ena sig <,1n s en 

·· l l "b l · · S l f d anl-ma gevars {a 1 er oc 1 ammun1t10n. amman agt anns essrorinn 
25 olika gevärstyper. Som ett varnande exempel på bristande st·an 

darelisering kan nämnas, a tt v id r eträtten på västfronten 1940 k:u·r~~-
400.000 belgier, som led brist på gevärsammunition, icke utnytt_e 
britti ska reservförråd. Idealet är, att även fiendens a,mmunil1on pals~ 
sa r egna gevär , medan däremot den egna ammunitionen icke ska![ 
passa f iendens gevär, vilket lär ha varit fallet med det fi nska 7,65 
mm-geväret. NATO-ländernas arti ll eripj äser, stridsvagnar orh flyg. 
plan avses standardiseras så att samma ammunition, reservdela r och 
drivmedel kan användas av alla deltagande stater. 

I Quentin Reynolds biografi "The Amazing Mr Doalittle ' sbld
ras Do l ittles kamp mot amerikanska armen i mitten av 30-t t! et för 
standardisering av bensin ti ll 100 oktan fö r att erhålla en bättre pro
clukt till lägre pris genom massproduktion. Ännu år 1940 användes 
i USA dock tre olika slags bensin för strids- och transportforclon. En 
stridsvagnsmotor skulle ha 91-oktanig flygplansbensin, medar, andra 
fordon krävde 70- eller 80-oktanigt bränsle. Efter omfattan.le iör
sök visade det sig att genom mindre justeringar av motorerna kunde 
den 80-oktaniga bensinen användas för samtliga motorer. 

Köp av utländsk krigsmateriel kan försvå ra standardisering i hög 
grad. Som exempel kan nämnas den franska flottan , som vid en tids
period utöver fartyg ursprungligen byggda i Frankrike, hade krigs
byte från Tyskland, Italien samt fartyg överlämnade av U :-,A och 
Storbritannien. En sådan blandning måste vara synnerl igen betungan· 
de ur utbildnings- och underhållssynpunkt 

2. standardisering av b:y~ggelement. 

Den snabba mili tära tekniska utvecklingen under de senaste tio 
åren fö rsvårar möjligheten till standardise ring, men samtidigt kt"~i· 
ver den en standardisering fö r att unelerlätta produktionen ,w nya 
vapen till rimliga kostnader. T ill en 40 mm akan m/36 fi nn t ex 
inte mindre än 5.200 standardelement. I denna siffra ingår skruvar, 
muttrar, nitar, brickor, pinnar, bultar, ki lar, kopplingar, rattar, kar· 
clanlänkar, remlås, gångj~irn, beslag o el. Trots det sto ra antalet de· 
taljer är motsvarande kostnad er himligen obetydliga i j ~imföre l se 
med vad dessa skulle ha kostat, om de icke varit stanclarcltserade. 
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bör dock icke driva standardiseringen så långt, att en viktig 
J\~~~ukt bara tillverkas vid en enda fabrik. Därigenom kan produk
P1 en stoppas vid bombning eller genom sabotage. 
ttO!l o l d ]" .. el J J . Bland ovansta~nc e e ta J er n~mn e s s --:ru::ar ~c 1 mu t t rar. Då ck t 

.. ,.närvarande fmns 22 oltka gangsystcm, forstar man, att det fort-
~0'·ande återstår mycket att standarel isera på detta område. En svensk 
~~:·naffär höll för några år sedan i lager fyrtiofem tusen ( 45.000) 
\reken olika sorters skruvar. I amerikanska flottans flygvape n 
~ ~111 s förr 5.000 oli ka skruvtyper . E n noggrann unelersökning vis«dc, 
a~t endast 1.000 olik a slags skruv verkligen erfordrades. På samma 
:ätt fann man, att det räckte med 500 olika slags nitar i stället för 
de 3.300, som fanns i förråd . Som ett slåend e exempel kan näm
nas två flygpl an av motsvarande vikt. I det ena flygplanet skulle 
användas 73 olika slag av bultar, men i det andra skulle man ha 
använt ända upp t ill 601 olika slag. 

Gängstandard borde vara en av de enklaste standarcliseringsfrå
gorna, men har i stället varit en av de svåraste att lösa. USA har 
sedan gammalt haft sin gängstandard bl. a. Sell ers-gängan, och Stor
britannien sin vVithworth-gänga. F rankrike, Sov jet, Tyskland och 
Sverige har metriska gängor. C. E. J ohansson gjorde en gång ett 
försök att i lönndom införa standardiserade tummått, men mutter
gängorna passade i alla fa ll inte uneler 2 :a VK, då de skulle bytas 
mellan britter och amerikanarna. Det är mycket troligt, att det var 
skruvarna, som kostade USA de största fö rlustema under andra 
världskriget i tid, pengar och materiel. En skruv är en enkel an
ordning, men elen håller samman hela det mekaniska skelettet i vår 
civilisation. Den brittiska \ i\Tithworth S tandard och elen amerikanska 
standarden skilj de sig endast obetydligt f rån varandra i sina dimensio
ner men skillnaden kunde lika gä rna ha varit vid som A tlanten länder
n<. emellan. Bristen på utbytbarhet i skruvar medförde att uppskatt
ningsvis mater iel för 600 milj oner dolla r skeppades från USA i form 
av extra skruvar och liknande delar som reservdelar i onödan. Det 
Påstås också, att elen allierade segern fördrö jdes ett halvår därför 
att DSA och Storbritannien inte hade samma skruvgänga. När Pac
kard Övertog tillverkningen av Rolls-Royce-Merlinmotorn sommaren 
1940 tog det 10 månader att r ita om 2.000 ritn ingar och Översätta 
dern från \ i\Thithworth till A merican Standanl för 3.200 bultar. F örst 

~fter två världskrig utkämpade på samma sida kunde USA och 
torbritannien enas om ett gemensamt gängsystem, UN -g~inga ( uni-
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fiecl ), för större skruvar från en kvarts tum och uppåt. Me~ n 
1 

tänka sig vilka sv årigheter, som uppstod vid reparation och ll nd'a11 

hå ll t ex på el en italienska fronten uneler and ra värlclskr get e,_ 
· 1 l - l f o ]'1 · ' Ilar amenkana rna sku_l e ta hane om stnc svagnar r an tre o t ,~ a r111~( : r 

elen egna, el en bnttiska och el en fna franska. General P at on ha 
1 
· 

i sin arme dessu tom polska strid svagnar. Som ett uttrycks t ull t rä; ~ 
färdigande av standardisering i krigstid kan fö lj ande e.X l'I'1pc] a t 

föras : E n se rgeant i U. S . Eight Air Force klagade bittert : "Vi 1
11

' 

inte låna flyg]; lansdelar från britterna. Vi kan inte ens stj äl a rlc111 . ~~ 
passar inte" . 

E n dubblering av g~ingo r leel er inte bara till en dubbleri ng utan ti ll 

ett m~mgfaldigancle a v antalet maskinelement En sexkantsLruv kan 

t ex fö rekomma i två nyckelvidder och i två håll fas thehklasser 

vilket betyder fyra olika skruvar. ' 

För något å r seelan enades tum- och meterländ erna om ' n kom. 

pro m is s i fråga om s hu var med diameter upp ti ll 5 mm (I SO-serien), 

som beträffa nd e kvantiteterna ä r elen oj ämförligt största !.,r!Ippen. 

Över 5 mm användes två gän g-system, dels tumgängor, dels netriska 

gängor. En samman jiimkning till en enda v~irldsgängserie p' går 

E nligt en uppgift i T eknisk Tidskrift 19;)9 skall USA :s a r ·H~ inom 

åtta år Övergå till metersysteE:cL Det är en oerhörd revolu1 on men 

än märkligare blir det om man får Storbritannien med på rd ormen. 

För a tt tillgodose kundernas önskemål måste en större SV('nsk till· 

verkare lagerföra sex olika g~ingsystem, ett t iotal olika huvu< former, 

ett par olika nyckel vi del sserier etc. Sammanlagt ger det c :; 12.001: 

olika kombinationer i lager. 
Säkert skulle betydligt flera konstruktionsdetalj er än V ii l som i 

darr är fa llet kunna vara gemensamma för olika svenska in lus tner. 

So~11 ett litet typex empel kan nämnas, att för ett par år Sl 'lan till

verkade samm a fö retag smidda och bearbetade detaljer ti ll 1re ohka 

svenska pumptillverka re. De olika företagens deta ljer var myd~ct 
lika och de fl esta skil de sig icke på en millimeter. Årsbeb o, et fran 

var och en varierade mellan 20.000 ~t 40.000 st Försöken att ~.unordna 
de olika företagens konstruktioner tog mer ~in tv å års tid, nen det 

lyckades så småningom och i stä ll et för a tt tillverka deta ljen • t i kon· 

ventionella mast:iner, kunde skruvtillv erkare anskaffa specialauto

mater med mångd ubblad produkt ivitet och som gav högre kvali tet och 

lägre pris. Se ~iven på elen amerikanska bilindustrien! Trots ,· n mor· 

clanclc konkurrens sin semellan drar man sig icke för att anv ncla ett 
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:t at~tal gemensamma konstruktionselement, som en eller flera un
stol .. f.. l el . _1 verantorer orser c em me -
de~~r kullager har it~tern atlon~ ll standard faststä l_lts för 1.600 olika 

-lekar från 3 mm mnerhal tlll 1.7 meters yttercltameter. 

sto;_6oo olika storl ~ka~· kan förefalla 1ekma~nen utgöra ral~a mot-

en till standarchsenng, men om exempelv is SKF sku ll e tillverka 
sats - 11 o o - 1 l 1 Il 

1 elimenstoner av ku ager som nagon nagonsm ve at 1a s (U e 

al ~imentet ha kommit upp till hundratusentals. Arbetet att få till 

so; d standard för kullagrens huvuddimensioner har pågått Över 
stan 

20 år. . 11 .. ']" 
Den amerikanska massprodukttOnen av vapen, som J . a. moJ tg-

·01-des genom standardisering, var USA :s vapen numm er ett i ?nclra 

g~rlclskriget, och trots detta beklagas där de för lu ster som de 

vllieracle g jorde på grund av bristande standardisering . T för sta sia

a et vid E l A lamein var en bidragande orsak till det brittiska nederlaget 

~ch reträtten bristen på utbytbara standarddelar till radio- och andra 

utrustningsdetalj er till brittiska stri dsvagnar. 
Inom tysk flygplansproduktion uneler andra världskriget försökte 

man i allt större utsträckning använda standardelement I DIN Mitt . 

1944, häfte 9, publicerades en del siffror, som visar att antalet sta n

darddetalj er i en tysk flygmotorfabrik stigit från 27,2 till 58,5 procent 

i den mån, som omkonstruktion ägt rum. 
Inom elektrotekniken är standardiseringen inte minst ur militär 

synpunkt oerhört betydelsefull. Som exempel kan nämnas, att Krigs

materielverket år 1943 föreslog en standardisering av glödlampor. 

De olika försvarsgrenarna hade ett otal speciallampor, delvis be

roende på den forcerade upprustningen, delvis på mi li tärleveranser 

av utländskt ursprung. Dessutom at-betade de militära apparatkon

struktörerna utan förbindelse med glöcllampsfabrikanterna, vilket 

krävde leverans av en mängel speciallampor, utan minsta hänsyn till 

standarcliseringssynpunkter. Detta rättades dock så småningom tilL 

Antalet i Sverige använda glöcllampstyper befanns Överstiga 10.000 

stycken, vilket bland annat berodde på det stora antalet olika spän
ningar. i : . .. l'" r-, 

Vid en unelersökning i USA visade det sig, att i försvaret fanns 
5-000 olika elektronrör. Detta antal kunde skäras ned till enelast 192. 

Tyskarna tillverkade uneler 2 :a VK ett fåtal elektronrörstyper för 

~ånga olika användningar. De måste då använda ett kornplicerat 

ror med många elektroder och förenade elektroder til lsammans för 
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enkel kretskonstruktion. Medan de uppnådde standard var d\.' f 
farande plågade av många besvär beroende på de komplicerade o:·t. 
ren. Genom att i stä ll et använda enkla rör kunde de ha el11n ine

10
' 

svårigheterna. I dag innehåller t. ex. holländska Philips ti llve 1
1~t 

ningsprogram inte mindre än 400 olika rörtyper för radio och te] · 
vision och dessutom omkring 150 typer specialrör för andra än dan1;~-

Den alltmer tilltagande tendensen att elektrifiera krigsmate riel~· 
kräver en stanclarclis.erin~ aov bland anna.t spänninga~· o~h pnioclt~; 
for att kunna utnytt ja sa fa typer elektnska byggelement - såson 
motorer - som möjligt . 

1 

Ett viktigt problem är utbytbarheten av delar, som am<inds i 
olika produkter. Ett gott exempel är bilindustrien. Ford använder 
till exempel samma motor i ett dussintal modell er. Helt naturligt 
skulle man kunna få ut mer mil från en lättare vagn men utan sådan 
standardisering skulle varje modell , utrustad med en speciell motor 
ändå kosta mycket mer. De f lesta företag är nu mycket angeläg11,: 

om att standarelisera bultar, muttrar och dylikt, och detta är alldeles 
riktigt, men det betalar sig ofta ännu bättre att standarelisera dyra 
delar som motorer och dylikt. Trots detta är det ofta bulten, som 
är standard och inte den dyrare delen. Allt för ofta begär de st ri dande 
enheterna speciella typer av utrustning för att möta speciella strids
problem eller transportproblem, då det redan finns en anordning, 
som kan möta behovet med relativt liten förändring, och en relativt 
liten kompromiss på de önskade funkt ionerna på de föreslagna fö
remålen, så att i stället antalet typer kan hållas vid det absoluta 
11111111TIU111. 

Militära konstruktioner skall dra förde l av varje möjlig använd
ning av kommersiella standardkomponenter på samma sätt som man 
med de flesta bilar oavsett märket använder gemensamma proclukter 
och unelerleverantörer såsom beträffande generatorer, hjul, axlar, ven
til er och många andra komponenter. 

3. Katalogisering, standardisering av namn. 

I USA gjorde lVIunitians Board fö r några år seelan en k;ll alogi
sering av alla ammunitionscleta lj er, som används av de tre försvars
grenarna. V ar j e de tal j skulle endast ha ett namn, ett identifier in.~;:;
nummer och fick enelast beskrivas på ett sätt. Man hoppades med 
detta arbete kunna reducera antalet detalj er med 50 procent av de 
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. ·oner detaljer, som berördes. Uneler andra världskriget sparade 
5/111~avY inte mindre än 275 miljoner d?llar genom ~n katalogisering 
uS tordetalj er i en enda flygp lanfabnk! Man beralmar att genom 
av ~~~ isering av alla detaljer skulle antalet anställ da kunna reduceras 
,,a ta g el o • • • b S l l .. ~s 
~ d 500 i e tva storsta mann ascrna. om excmpe. ~an nam1:,"' 
111e 

11 upptäckte, att flottan köpt en och samma detalJ hos tre oliKa 
att mal a1-e för 9 12 2 33 och O 73 dollar. En detalj. var känd uneler ·n v er< ' ' ' , 
tt olika namn och identifieringsnummer. Den amerikan ska annens 
l3 

1 ger över reservdelar för rörlig materiel upptog uneler andra 
~ o S världskriget 700_.000 delar men :fter r~v iclering encl~st 125.000. om 
el'empel kan namnas, att ett sa .rela~Iv: enkelt ~orclon som jeepen 

t"r aV 2 500 Ol ika delar varav Vlcl forrad skall fmnas 1.000. stycken. bes a · .. . : . , 
Reservdelar ar en Vlktlg del av vapenutrustnmgen. I . u~ Navy 

Ordnance in \!Vorlcl War II" framhålles att "to l~eep a f1~ht.mg sh~p 
fighting was declarecl more important than keepmg a bmlclmg sh 1p 

building". .. . 
När atomubåtens skapare, admiral Rickover, var chef for elektnska 

sektionen i Bureau of Ships fa nn han, att samma strömbrytare var 
katalogiserad på mer än 25 olika listor. D etta innebar, att man måste 
ha ungefär 25 gånger så mycket reservdelar, v ilket kostade skatte
betalarna 25 gånger mer än behövligt. 

I början av andra världskriget förorsakade vid ett tillfälle en brist 
på standardisering en stor uppståndelse. En del i en a v de radaran
läggningar, som skydelade Panamakanalen, havererade. Man upp
täckte då, att det inte fanns någon reservdel i förråd, varför man 
ringde ilsamtal till Washington och fick en reservdel med ett extra 
flygplan. Men innan den anlände, hade elen off icer, som hade hand 
om förråden, steg för steg genomsökt sina förrådshus. Han fann 
då åtta fulla lådor med elen aktuella delen, a ll a med olika märkning. 
Denna händelse ledde till att Army Signal Corps utförde en analys, 
som på tre månader eliminerade 63.000 onödiga detaljer och icke stan
dardiserade delar av Signal Corps utrustning på 220 .000 detaljer. 
När detta publicerades gjorde de övriga försvarsgrenarna liknande 
Undersökningar. I flottan unelersöktes 15 miljoner katalognummer, 
som kunde reduceras till 80.825 . 

Även vid svenska marinen finns ett gott exempel på nödvändigheten 
av att standarelisera tekniska namn. I Tjänstemeddelande för Sjöför
svaret av elen 27/4 1949 anges, att följande tio benämningar användes 
0111 Varandra på lösnings- och spädningsmedel för olj a och lackfärger: 
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lackbensin, tungbensin, mineralterpentin, kristallolj a, wh ite . . 
v~rno l en, sangajol, d ilu tin, tvättbensin, ligroin. Samtliga dessa b:~~~r1t, 
nmgar avser praktiskt taget ett och sanu11a medel, som är en . Qill. · 
f l . l l ' . . .. . Iena-' ra -ctwn av )ergo Ja, men pnset kan vanera avsevart. ~ 

4. Anpassning efter civil standard, standardisering av tolcra 11 ser. 

Utan toleranser är modern massproduktion icke möjlig. Det , 
det första världskrigets massp roduktion framför all t av 'amt 1unitilar 
som gav impulsen till organiserad standardisering. I Sverige upptäc~:1 ' 
man vid samma tid, att det medförde olägenheter, att fabrik ~lll ter till~ 
verkade vissa tekniska de tal j er i olika utföranden Sveriges mas]·' · • 'In-
industri tillsatte därför en standarclkommitte, som nådde vissa resul-
tat. 1922 bildades Svenska Industrin s Stanclardiseringskommission 
och Km:gl. ~aj :t faststä llde stadgarna_ ~ch beviljade ett viss anslag. 
I dag ro r stg anslaget om en halv milJ on kronor, medan i 1dustrin 
förutsättes bidraga med 175 procent av statsanslaget. 

US N a vy, som under andra världsk riget köpte materiel för 55 
milj areler dollar , har i hög grad insett betydelsen av att i så stor 
utsträckning som möjligt försöka anpassa egen standard e"ter den 
civila produktionen. Det är också av stor vikt fö r försvaret att i 
största möj liga utsträckning använda samma fordon och motorer, 
som i kommersiella sammanhang t ex i fiskefartyg, särski lt för ickt 
stridande förband. Man kan då också repliera på civila reservdels
förråd och serviceverkstäder. 

I USA har man konstaterat, att 90 % av en fä ltarmes <1+e rkom· 
mande beho v uppgår ti ll 30.000 fö remål - de andra 400.000 före· 
målen, som armen hittills har hållit i förråd kan erhållas i varuhus 
eller läggs upp i små förråd i USA och distribueras med flyg vid 
behov. Detta har inte enelast sparat pesonal och dollar utan har 
också reducerat elen maximitid det tar att ersätta en del med liten 
förbrukning från 120 till 14 dagar. 

Begränsningen av proclukter till ett mindre antal typer och stor· 
lekar unelerlåtes ofta di'irför att fö retagen fruktar en avsiittnings 
minskning, men flera exempel har visat, att denna fruktan är fög:J 
berättigad. I många fall har man uppnått en mång~·al cl proclukter 
med enklare tillverkning och mindre lage rh åll ning genom att anv~ind3 

bygglådsprincipen (elementen är stanclarcliseracle, men slu tprodukterna 
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_. ·ande) . Genom att i t ex 40 mm ap jäs mj 48 använda "byrålåds
"31 t e ~ n" kan förstärkare mm vid haveri bytas ut som enhet. 

·in et p e f d . o • l P1 ~ skall inte skärpa toleranser och or nngar pa matene mer 
]han US l l .. 1 .. vad som verkligen erfordras. Från A omta as som a~s <rac ~an-

an ·empel, att elen amerikanska flottan under andra varldsknget 
d:d~~n·ävt alltför snäva toleranser vid beställning av pedaler, hand-
h ch konturer till toalettsitsar. 
tagF~r att tillgodose kravet på låg vikt, _mi~~ta möjl~ga volym, korro-
. beständighet, vattentäthet och van abt lttet betra H ande uppstall

stons . .. . h o "11 o ningsplats och mo_ntermgssatt, o som 1 s~nner et mast_e sta as __ pa 
. t 

1
o-sburen matenel , ar det sva rt att all ttcl folJa matenelstandatCIUl 

ta t ) , . . 1 1 o f " l l ... r andra försvarsgrenar . Stanclarcltsenng <an oc <Sa o ta sta .a 
to · .. o 1 d d 11 l" ''t 
1
. nstruktören m for svart va : stan ar e er ag1·e V~t? .. 

,o Krigsmateriel utsätts ofta för större påfrestningar än motsvaranclr~ 
ivila artiklar, och det fordras därför högre hållfasthet och större 

~nvänclning av legerade materiel. U neler andra världskriget påvisades 
t ex betydelsen av chock- och klimatsäker elektrisk materiel. Ame
rikanska fl ottan utförde för några år sedan j ämförancle försök i 
Persiska viken med materiel framställd dels efter flottans specifi
kationer, dels efter civi la normer. Försöken visade, att flottans S]Je
cifikationer var ändamålsenliga, medan de civila i vissa fall behövde 
revideras särskilt beträffande elektrisk materiel, som visade sig allt
för fuktkänslig. 

standardisering är ekonomiskt och socialt önskvärt men under be
redskap och i krigstid blir det nödvändigt för att överleva. En av de 
främsta orsakerna till elen br istande standardiseringen är vår kort
synthet och ovilja att gå ti ll botten med problemen. Man tar alltför 
ofta en kortsiktig lösning och skaffar cbrmecl sig själv och andra 
mer bekymmer i framtiden. För ett li tet land som Sverige blir varje 
fartygsbygge nära nog ett modellbygge. Då man bara gör en ell er 
ett fåtal enheter av en sak garderar sig varj e konstruktör vilket med
för att fartyget i många fall släpar med sig en massa onödiga vikter. 
Vid successivt konstruktionsarbete t ex bilar erhå ll er man däremot 
med tiden mindre vikt, mindre utrymme och ökad drifts~ikerh el. En 
av orsakerna ti ll modellbygget är nog ti ll en del vår obotliga expen
mentlusta. 

En följ dverkan av bristande standardise ring är el en rika flora av 
maskintyper och materielslag, som så småningom uppträder i fö r rå
den. Låter man denna utveckling fortskrida ohämmat, kan man snan 
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J~:äv~ förrå~et i ett brett .?_C~1 oöverskådl!gt sortiment med låg 
01 sattnmgshastJghet. Enda moJ hgheten att f a bukt med en sådan · l). 

tion är att systematiskt standardisera inte bara material· utan s~tua: 
metoder och maskin typer. Kan man koncentrera lagerhålini aven 

o f" l .. .. . nget pa arre anta varuslag, okas omsattnmgshastigheten på vart och 1 

av dessa och därmed minskar man inköpskostnader tack vare l11iinfretl 
rabatter och koncentrerade transr)orter. Vid ett av våra stör1·e· c· "d. 

Pi· l 
varv lyckades man nyligen skära ned antalet rörtyper och 21im ensi '•< 
f o 360 . one .. 
ran ttll 180 och vann härigenom tre fjärdedelar av fö rråd ' 

S\t(. rymmet. 

En engelsk standardiseringsman avslutade ett föredrag om stand . 
clisering med följ ande ord: "J ag har använt ordet standardisertt · 
om o c~ .. om igen, j ag _ber in t~ om ursäkt för det~.a, det var medl~f 
som hjalpte oss att vmna knget, och det kan hplpa oss att vinna 
freden". 

5. V ad som ej bör standardiseras. 

Det finns dock områden, där standardisering absolut ej bör före
komma. Vid strategisk och taktisk planläggning är standardisering 
ett brott. Då gäller det i stället att ha skapande fantasi. 

Som exempel kan nämnas, att uneler första världskriget kunde 
tyska minläggande ubåtar samtidigt enelast fälla fyra minor. Detta 
visste brittiska minsvepare, och sedan man svept upp fyra minor av
bröts svepningen. Men en gång fick en tysk ubåt haveri och kunde 
endast fälla tre minor, vi lket medförde, att fienden höll på i flera 
veckor och letade efter den saknade minan. 

De allierade kunde lätt störa de tyska radaranläggningarna av typ 
vViirzberg därför att frekvenserna var standardiserade. Detta berodde 
bland annat på att Hitler efter Frankrikes fall väntade ett snabbt 
slut på kriget och stoppade all forskning på radarområdet , vilket 
blev ett ödesdigert misstag. Först år 1944 insåg tyskarna sitt misstag 
och satte in all kraft på att ta igen de allierades försprång. 

Vi människor är utpräglade vanedjur. Be till exempel några viinner 
säga en siffra mellan l och 10. En mycket hög procent (c :a SO %l 
kommer att antingen säga 3 eller 7. 

Den tyske flyggeneralen Joachim Cocler har berättat, att orsaken 
till att den brittiska transportflottan oskadd kunde nå Harstad i N or· 
ge den 14 april 1940 var, att de tyska magnetiska torpedspetsarn: 
liksom de magnetiska minorna alla var inställda på pluspol. Da 
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ortfartygen var intällda på minuspol fungerad e inte torpedernas 
trans P 
avfyring. 

6. 
s lutord. 

p ärdelar med standardisering. 

Längre serier och färre omställningar i produktionen. 
l. :Minskade verktygs- och uppsättningskostnader. 
z. :Möjligheter till ökad specialisering och specialanläggningar. 
S. Unelerlättad utbildning av arbetare. 4
' Enklare och billigare övervakning. 

S. Mindre kapital bundet i fasta anläggningar och verktyg. 6
' :Minskade lager av råvaror, halvfabrikat och färdigfabrikat 1
' Minskade anspråk på ritkontor och formgivningsavdelningar 

S. för specialverktyg, varigenom dessa frigöres för utvecklings
arbete inom huvucltillverkningen. 

9. standardisering skapar ändamålsenliga produkter i goda kvali
teter . Bakom var j e standard ligger ett omfattande utrednings
och forskningsarbete, baserat på elen moderna teknikens senaste 
rön. 

10. Standarclisering minskar risken för missförstånd och förenklar 
unelerhandlingarna mellan köpare och säljare. I stället för att 
vid var j e inköp specificera utförande, kvalitet och provning" för
farande kan man i beställningen hänvisa till gällande standard . 

11. Lägre pris och kortare leveranstid. 
12. ökat utnyttjande av underleverantörer, som ofta kan tillverka 

komponenter och detaljer billigare än storföretagen. 
13. I regel kan flera tillverkare utnyttjas. 
14. Unelerlättad service och utbildning av truppen. 

Nackdelar med standardisering. 
Det är mycket svårare att påpeka nackdelar än fördelar med stan

dardisering, men en nackdel kan vara, att man ej får materielen 
exakt som man vill ha elen. 

Svårigheter vid standardisering. 
1· Konservatism. 
2· Kostnad vid övergång från en typ till en annan. 
3
· Typantalets avvägning. Risken att sätta allt på ett felaktigt kort. 

4. Tvångströja på konstruktören. 
5 

Viss risk att man låser den tekniska utvecklingen. 
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Vapenslagstecken 

Av löjtnant NILS HEL LST RöM, 

Införandet av vapenslagstecken har vid upprepade tillfällen r 
kuterats både vid förband och i staber. Frågan har dock inte kom~ IS-

1.. .. ' 11 l' l . llJ t angre an tJ c ts mss10nsplanet. Författaren till dessa rader har V"] 
.. l l o • e at 

va c <a tan <en p a nytt och 1 samband härmed g j ort en opinionsunde _ 
sökning vid två mtbclivisioner. Unelersökningen visade, att personal;n 
var mycket positivt instä lld till att bära ett vapenslagstecken. Blan c] 
annat framkom att c :a 70 % av de värnpliktiga för egna medel in
köpt elen s k mtbnålen och bar elen till sin permissionsunifoPn . Vid 
ubåtsförbanclet~ bäres_ likalecles de_n s k ubåtsnålen i stor utsträckning 
av de varnphktJga . V telare har heltkopterpersonalen och attack d 1'1-:arna 
uttalat Önskemål om att få bära ett särskilt tecken på sin utbildning. 
De senare bär för närvarande istället en groda i en halsked 1 a. Det 
föreligger med andra ord en gynnsam önskan hos personalen v; l flera 
förband att utåt visa sin tillhörighet till ett "vapenslag". Resultatet av 
opinionsundersökningen är inte överraskande från allmän psykologisk 
synpunkt. Att tillhöra en trängre krets av utvalda individer ha r väl 
i alla ticler uppskattats av de utvalda. 

Stormaktsmarinerna har, bl a på grundval av sina krigsedare 1heter, 
infört en hel flora av tecken på genomgången utbildning, v is tt väl
förhållande i tjänsten, särski lda kommenderingar etc. I vårt land 
bär enelast flygande personal och fallskärmsjägarna liknande tecken 
Det är entydigt omvittnat, att dessa är av en utomordentlig psyko
logisk betydelse både för individen, som bär dem och för hans närmaste 
omgivning, vilket bl a framgår a v elen låga bestraffningsfrekvensen 
inom de ovan nämnda personalkategorierna. 

Mot detta kan naturligtvis sägas att elen personal , som inte kommer 
i åtnjutande av dessa tecken, sku lle känna sig missgynnad. Argu111en· 
tet saknar inte tyngd men det gäller en minoritet och dessutom uppvi
sar samhällsbilelen i dag en sådan unelervärdering a v de s k ans vars
befattningarna (som ju huvuddelen av den sjökommenderade per· 
sonalen uppehåller ), att ett återställande av balansen ter sig önskvärd 
- i eff ektivitetens intresse. 
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. lag till differentiering. 
f iJ1'S , ... 

följande v~?entJansttecken föres lås: 
l(ryssartJanst1

) 

J agat~~ j än st 
l\fitbtjanst 
l]båtstjänst 
Minsvepart j än st 
Belikoptertj än st 
Därutöver föres lås tecken för v1ssa specialtjänster, hl a för 

attack- och röjclykartjänst. 

f\valifikationslcrav m m. 
Enligt författarens ås ikt skall tecknen i fredstid bäras av a ll per

sonal efter genomgången "vapenutbildning" och därefter förrättad 
väl vitsordad t j än st under sex månader. 

Endast ett vapentjänsttecken får bäras, vid sjötjänst för visst 
iartygsslag (helikopterförband) aktuellt tecken. Vid landtjänst bör 
individen själv få välja vilket av de honom berättigade tecknen, som 
han önskar bära. 

Överlämnandet bör ske under högtidliga former t e divisioner med 
alle man. T ecknen behålles av personalen efter hemförlovningen. 

Utformning. 

Tecknen bör utföras i metall och utformas så att de även på något 
avstånd kan skilj as från varandra. 

Sammanfattning. 

Vi har inom flottan kommit långt när det gäller utbildnings
resultaten, så långt att utländska iakttao-are ofta undrar hur det är 
möj~igt att nå dem under en så kort vär~pliktstjänst. 

v\ har kommit långt när den "aktiva" discip linen upprätthålles 
Iller ~v personalens fö rståelse för utbildningens slutliga ändamål, och 
av Vtlja att göra en fullgod insats än av fruktan för bestraffningar. 

Införandet av vapenslagstecken skulle, enligt författarens åsikt, 
verka ·t· · d el .. l hol! · · post 1vt 1 enna an a, star <a samman a nmgen mom vapen-
Och fartygsslagen, samt inspirera till ett värdefullt tävlingsmoment 
lllel!a f" b ~anden. 

5 
') Anm: Detta t•ecken kan eventuellt utgå ef1tersom större delen av s.tamper-

0nalen h o o . På k ar genomgatt och kommer att genomga sm grundläggande utbildning 

ryssaren eller faäyg av liknande storlek (minfartyg) . 
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Flottans lätta dykare 

Av löjtnant N. L . öSTE: RM A. fll . 

En dykare var till för något tiotal år seelan liktydigt med en tun 
dykare, som i sin hundrakilostunga utrustning hade mycket begränsa~ 
rörelseförmåga och som bara kunde förflytta sig gående utefter havs
bottnen. 

För ett tjugotal år seelan började dock italienare och fransmän att 
så smått pröva på elen lätta dykning-en. Men det var först u nek r andra 
världskriget som de lätta, de i vattnet viktlösa, dykarna fick sitt verk
liga elddop. Utrustade med olika slag av andningsapparatur sa.mt med 
simfenor på fötterna blev denna nya typ dykare då i stånd att obe
hindrat s imma omkring nere i havsdjupen ända till 40 meters djup. 
Uneler detta krig lyckades små elitförband av sådana elykan åstad
komma ganska häpnaelsväckande resu ltat. Detta gäller båcl l de of
fensiva, f rån ytan osynliga syrgasandande undervattenssal>otörema 
(grodmännen eller attackdykarna, som de på senare år blivit döpta till 
hos oss) och de defensiva, från ytan synliga luftandande röj dykarna. 
Uneler VK 2 sänktes eller sattes fa r tyg alltifrån slagskepps och ner till 
små obetydliga patrull far tygs storlek ur stridbart skick genom opera
tioner av attackdykare (grodmän). Det finns även exempel på hur med 
hj älp av rö jdykare egna hamnar, operationsbaser, farleeler och Iartygs
bottnar hölls uneler uppsikt samt befriades från av motståndaren fä llda 
eller fastsatta minor och laddningar. Dessa små clykargrup] "::r, som 
med enkla, ekonomiskt små medel kunde åstadkomma för störelse på 
motståndarens fa rtyg och som kunde utnyttjas för underv< ttensar
beten i de egna farvattnen bl ev en faktor, som man på båda sidor 
uneler krig·et tvino·ades ta med i beräkningarna. Vetskapen om att 

b . 

motståndaren hade elitgrupper av grodmän utgjorde sålunda en 1rn· 

l .. d l .. .. l h t h t · de tdl terande faktor, som <ra v e s <arpt uppmar <Sam e oc vmga . 
ökad beredskap mot denna fara under vattnet, då fartygen lag stilla 
i sina baser. Det lätta dykeriet blev redan då till en betydelsetull länk 
både vad beträffar försvar och anfall. 

Denna dykform har seelan dess fått ett kraftigt uppsving. Sportdyk· 
ning har blivit en omtyckt hobby för många ungdomar. Allt fler och 

fl~r bli 1.1~1 .träna_~e i lätt dykning: såväl i o civila ~-ykarklubbar som _i1~10~~ 
oli ka milltara forbancl. Utvecklmgen gar darhan att dykaren oc, 

Bild l 

Attackdy-kargrupp under ordergivning fö r e en dykövnin.g. 

speciellt el en lätta dykaren allt mer och mer tages i anspråk för att 
lösa såväl rent militära som civila uppgifter under vattnet. Man kan 
räkna med att den styrka och tillgång som välutbildade dykare inne
bär kommer att utbyggas än vidare i samma takt som de tekni ska 
resurserna öka. För närvarande kan konstateras att samtliga våra för 
svarsgrenar till större eller mindre antal förfoga över btta dykare . 
Kunskaperna om det lätta dykeriet i flottan , om dettas möjligh eter 
och begränsning, om tjänsten i den tysta världen är emellertid p~t 
många håll hos oss r inga. Denna artikel v ill därför sprida upplysning 
on1 denna tj änst, om de olika kategorier lätta dykare som vi träna, 
orn hur utbildningen gestaltar sig och vilka uppgifter de olika dykar
kategorierna kan tänkas få ge sig i kast med. 

Bär i Sverige började utbildning av lätta dykare (röjdykare frå n 
flottan) efter några års försöksverksamhet år 1951. Tre år se11.a rc 
togs även utbildni ng av attackdykare upp. Sedan dess har flottan var
Je sommarhalvår haft kurser igång för dessa två typer c:v dykare. 

10 
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Efter det att flottan påbörj at utbildning av lätta dykare har 
11 

• 

svarande utbildning ä ven satts igång på andra håll inom fö rs.vare~o~. 
Således utbildar nu t. ex. armens ingenjörstrupper rekognoso·in~ 

dykare (rek. dykare) , vars huvudsakliga uppgift främst torde v:~~
att ombesörj a undervattensarbeten vid brobyggen etc. Dessas dy kut~ 
rustning är i stort sett samma som våra rö j dykares .. Vissa planer lä. 
även finnas att utbilda stridssimmare eller attackdykare inom armen! 
Dessas uppgifter skulle i så fall bli spaning och anfall mot en angripar~ 
i våra flod - och insjövatten. 

Kustartilleriet utbildar seelan flera år tillbaka röj dykare. Dessas 
arbetsuppgifter är i stort sett samma som för flottans röjdykare RA 
utbildar seelan ett par år tillbaka dessutom attackdykare. Dessa dyk. 
kunniga con1111anclos tränas att osynligt kunna ta sig fram till av fien. 
elen besatta skärgårdsöar, sätta in första anfallet där och bereda väg 
för de efterföljande övriga kustjägarna. Dykning är för dem ett dolt 
förflyttningssätt fram till anfallsmålen uppe på land. 

Alla lätta dykare uttages givetvis på frivi llig väg. Dock måste man 
kräva av all den personal som uttages för utbildning, att de inte i någon 
bemärkelse är veklingar, utan kan klara av hårda törnar . l lo ttans 
dykarskola önskar enelast få sig til ldelad fysiskt och psykiskt per
fekta poj kar, som är besjälade av en okuvlig vil ja att klara av elen 
krävande dykarskolningen. Den utbildning, som väntar dem, ä1 nämli
gen hård. J a, för attackdykarnas del är den synnerligen bård. Dyk· 
ningen i sig sjä lv är inte riskfri, ti ll detta kommer sedan att elykaren 
skall tränas att klara ut än hårdare uppdrag i vattnet uneler m rvpres
sancle stridsförhållanclen. Med detta för ögonen är det väl även natur
ligt, att gallringen på elever blir hårcl. Mindre lämpliga elever falla 
ifrån framförallt uneler de första provveckornas sållning. 

Attackelykaren har den hårdaste och fränaste utbildningen av de 
btta dykarna. Utbildningsticlen för denna kategori är tre månader. 
därtill kommer någon eller några månaders kompletterande utbild
ning med bl a taktiska tillämpningsövningar. 

Träningen till undervattenssabotör måste bli ganska mång:: idig 
Övningsämnena äro därför många. Bl a kan nämnas clyknin~ . si111. 

ning, kanottjänst, taktik, spräng-tjänst, signale1·ing, n~irkamp ocl1 naf· 
strid, fysisk träning samt tilEimpacle övningar med kanot elle r clv~ rg 
ubåt uneler så väl dager som mörker. .. 

Han lär sig paddla kanot. Sträckor på 30 a 35 distansmi nu terar 
för honom ej främmande . Han får mot slutet av utbildningen utfor~ 
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Bild 2 

Attackdykare i klädsel för strid. 

milslånga striclssimningar. Han triinar upp sin kondition o~h ! ramåt
anda på terrängbanor med och utan hinder. Han tranas 1 harcl~m·a 
slagsmål på land och i vattnet. Timslånga dykeriarbeten och strack
dykningar bli till en vana för honom. 

Skulle Ni ej själv frivilligt ta på Er ett sådant övningsprogram 
50111 skisserats ovan, s~L bör N i dock i varje fall känna t ill att de 
flesta av världens mariner utbildar fo lk på liknande sätt och att Ert 
fartyg, Er kustradarstation ell er minstation kan plötsligt, snabbt och 
oanmält bli anfallet av män med sådan utbildning. 
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Bild 3 
Attackdykareparets kanot flyter .snart . 

Attackelykarens arbetsuppgifte r kan tänkas bli följande: 
att anfalla fientliga fartyg, kajer, dockor och anfallsmål vattnet 

med magnetiska sugminor eller sprängladdningar 
att företa spanings- och kuppföretag exempelvis med utnyttjande 

av stor eller li ten ubåt som transportmedel 
att bevaka och utföra vakttjänst uneler egna fartygs undervattens

kroppar samt, vid kajer och dockor för att förhindra anfall f d '1 fient
liga grodmän. (Undervattensstrid). 

att vid behov kunna biträda röj dykarna i alla deras uppgi ftu, vi lket 
bl a innebär minsökning och röjning av undervattenshinder och sug
minor samt desarmering och sprängning av minor. 

Attackdykarens elykutrustning är hos oss syrgasdykappar.1tur av 
Drägers konstruktion. Med denna utrustning kan dykaren vistas un
der vattnet ner ti ll tio meters el j up ett par timmar i sträck 

Attackdykarna utbildas att uppträda två och två för an fall mot 
fientliga mål i vattnet eller dettas närhet. Ljudlöshet från dykar
parens sida är ett absolut krav. Mörker blåst SJ. öhävning· ci a· li ot väder 

J ' ' h 

och ouppmärksamma vaktposter gör anfallsuppgiften lättare. Hans 
vapen är elykarkniven och spränglaclclningen, som ställs in atl deto· 
nera då de för länge sedan lämnat anfallsområdet Det bör i detta 
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Bild 4 

Kondition och fightaranda byggs upp bl. a. med tävlingspaddling. 

sammanhang sägas, att de mängeler sprängämne som ett elykarpar 
kan transportera med sig i sin kanot eller bogsera med vid simning 
eller dykning är relativt stora och kan rätt placerade åstadkomma 
avsevärd skadegörelse. 

Men det räcker kanske inte alltid att ta sig f ram till anfallsområdet 
enbart med kanot . Oftast erfordras ett transportmedel för längre 
förflyttningar av attackclykare. För sådana förflyttningar är elen lilla 
ubåten, clvärgubåten, mycket lämplig. Större ubåtar, vilka med lätt
het kan transportera de monterbara kanoterna, ~i r givetv is iiven lämp 
liga transportmedel för at tackclykaroperationer. 

Bullrande Övervattensfartyg och helikoptrar kan kanske även kom
ma till användning men genom sin röjande närvaro skärper de mot
ståndarens beredskap och kan försvåra uppgiften för dykarna. Det 
utan tvekan viktigaste för dessa är att kunna ta sig oupptäckt fram, 
stalla till med mesta möj liga skadegöre lse och seelan försvinna lika 
tyst och obemärkt som dc kom . 

Röjdykaren. 

lu R.öjdyka.ren utbildas framför a!lt t ill en skicklig dykare , som. mecl 
gn och sakerhet skall kunna uttora undervattensarbeten ner tJI! -1:0 

meters 1· U J ' Id · · l f.. el dä . c JU p. 11 nmgstlc en or enna kategori är 2 1/2 månad , 
. rl!U kommer någon eller några månaders taktiska tilbmpningsöv

nt~ar bl a i min kännedom, basfö rsvarstjiin ~~ ,. signal ering etc. 
en mod erna m lilans karaktar och de mo J hg heter som finns att 
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fälla elen med flyg, kanske till och med avskjuta den med robot , 

lämpliga minfällningsplatser har medfört, att minkriget kan få <11\ 

ännu mer ökad in tens itet än förut och kan föras längre in i mots/n 
o 1 . l 1 . an. 

d~ ren: vattenom raden, 1amnar, operatwns )a sel: o c 1 mr e vat tl·nvägar 

Pa saclana platser och utrymmen dar en mmsvepares form;\ era . : 

räcker till , fyller röjelykaren en synnerligen viktig uppgi ft. TT a~ etJ 
\i

gör ett betydelsefu li t komplement till minsveparvapnet. T r:J. ·~a far. 

leeler skulle lätt kunna korkas igen, om inte dessa minsökande ocl 
.l 

minelesarmerande män fanns. Den skärgårdsrika svenska kusten llled 

sina många och trånga passager gör att a rbetsuppgifterna l or våra 

röjdykare uneler ett krig kan b li omfattande. 
Röjelykaren s arbetsuppgifter kan tänkas bli följande: 

att söka efter minor fä llda ell er avskjutna av motstånda r n samt 

för övrigt leta efte r andra färlorack föremål i vattnet ( torpc le r etc) 

att röja minor i egna hamnar, far leeler och basområden od 1 i sam

band dänned företa sp r~ingninga r unel er vattnet 
att kontrollera att sugminor elle r laddningar ej finns an\ ringade 

på egna hand elsfartyg, kajer, dockportar 
att kontroll e ra hind er, mineringar, ubåtsnät, bottenh _, ·< 1 ,·o foner 

och un dervattensspärra r m m. 
Röjelykaren s elykutrustning i; r hos oss dykappa rater med tn ck luft

behå ll are av svensk konstrukt>m. Med denna utru stning kan dykaren 

vistas uneler vattnet ner till -tO meters djup. Aktionstiden iir bl. a. 

beroende på dykdjupet och h ~lllcr s ig mell an 15 ti ll ±O minu t T. Med 
tryckluftinkoppling och lu fttillförsel från ytan Lm dykticlen ;1vscvärt 

förlängas. 
Det största problemet fö r röjelykaren är att snabbt och t ifcktivt 

kunna avspana ett så stort bottenområde som möjligt. Ett an tal olika 

sökmetoder övas och tilliimpas. \)en sökmetocl, som dock .~-e r den 

snabbaste genomsökningl'n , sker med el ykaren liggande p[t en IH>gscrad 

" drake" . Draken ~ir byggd som ett enkelt segelf lygp lan. vi lket m:d 

två spak fö rsedela djuproder kan manövreras i djup led och it \l' 11 i na

gon mån i sid led. Föraren-elykaren ligger i "kabin en" bakom en. for 

elen besvärande vattens( rönmingen skydeland e, pl exiglashm geno!ll 

vilken han har fri sikt fram[tt och nedåt. En båt uppe på ytan bog

serar draken med ca 2 ~L 3 knops fart. Dykaren behöver ej bekymra 

sig om sitt läge, han släpas helt enkelt något hundratal meter efter 

bogserbåten. I-lan reglerar djupet på sin farkost så att el en i>dinllcr 

sig någ.on eller några meter över botten beroende på siktförhålhndena. 
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Bild 5 

Drake bemannad med spanan de röjdykare. 

På detta kra ftbespa rande sätt kan dykaren dras f ram långa sträckor, 

all tunder det att han in ten si v t spanar efter misstänkta föremål. Om 

något misstänkt passeras, förmedlar han denna sin iakttagelse via 

telefon ti ll bogserbåten eller utlöse r någon av de medfö rda marke

ringsvålarna och "minans" läge bl ir känt även uppe på ytan. För att 

ständigt veta bef intligt djup sitter djupm~itaren väl syn ligt placerad 

framför honom. L u ftt ryckbehållarens manometer kan han vidare utan 

större svår ighet komma åt och kan sålunda avläsa resterande andnings

luft. Som en s:ikerh etsåtgärcl förses elykaren med en uppblåsbar 

flytväst, vilken i händelse a v nöd snabbt ger honom erfo rderlig f lyt

kraf t. Med goda sikt- och bottenförhållanden samt vid inte a llt för 

stora dj up är den na fö r dykaren vilsamma sökmetod idealisk. 

Skydclsclykaren till sist utbildas att kunna utföra arbeten på små 

djup. Som namnet anger utnytt jas han huvud sakligen inom fartygs·

skyddet. Han skall kunna utföra undersökningar och enkla arbeten 

på det egna fartygets undervattenssida samt göra läcktätn ingsarbeten 

samt liknande uppdrag i vattenfyllda rum inn e i fartyget. 

b Med andra ord skyddselykaren ii r våra fa rtygs uneler vattn et ar

etande hantverkare. 
Utbildningst icl en för denna katego ri dykare är blott två veckor. 

Linder denna tid skall han dock tränas till att kunna göra dykningar 
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ner till lfi meters d j up . Dyku trustnin!!·en för honom ii r d 
u cusanlnl, 

som för röjdykaren. " 

S!utord. 

En journalist som v id ett till fä lle besökte en av våra clyl · lr l 
i' · _ _ 1 o o a o .. . \.' \u r ser 

och dct flck ta del av elen oa pagaende harclkornmgen av elever 

sammanfattade de erhåll na intrycken i sin tidning genom alt ],cskrina 

utbildningen på fö ljande målande sätt. vd 

"Målet för f lottans elykarkurser tycks vara att få elevern a ·1tt sinl

ma som fiskar, bli viga som pantrar och starka som bjÖrna att ,, 

dem reptil ens förmåga att ljudlöst sling ra s ig fram i elen mest oF~c 
cliga terräng, att få dem att k bttra som apor, bli snabba 1 es s l~·.
listiga som rävar, att se i mörke r, tala med tecken och upp fatt a !ju~ 
som seismografe r. " 

Det ligger en hel eld sanning i detta yttrande ! 

G49 

Teknik - praktik, en jämförelse 

Av kapten GUNNAR HO LMBERG. 

En flotta som i dagens bge vil l ka lla s ig modern ä r ur tek nisk 

synpunkt y tterst _ komplicerad. Dagens pr~standakrav medför 1::01.11 -

Jicitet - detta ar of rankom ltgt. Rent tekn1skt torde det vara mOJ ltgt 

;tt fy ll a de mest högtflygande önskem ål, - men vad som sätter 

stoPP i strävan efter clet bästa och modernaste ä r i a llmän h et medels

till delningen. Inskränkningar och begränsningar bli nödvändiga och 

slutresul tatet blir den tekniska standard man ur ekonomisk synpunkt 

iörmår hå ll a . Vad vår f lotta beträffa r måste el en tekni ska standarel en 

betecknas som hög, varav fö l j er att f lottan är en tekniskt komp licera d 

fö rsvarsgren . 
Det är självklart, att ju mer komplicerad materi elen blir , des to 

svårare blir det att handhava elen, vårda elen och sköta den . Med 

andra ord driftskompliciteten ökar. Likaväl som man ur ekonomisk 

synpunkt måste begränsa sig t ill en viss m axi mal tekn isk standa rd 

såsom varande elen dyraste man har råd att hå lla , hör man beakta 

den andra begränsande faktorn - hu r komplicerad materielman för

mår hålla i drift. I detta sammanhang bortses från sådana begrän

sande faktor er som v ikter, volymer m m. 

Dri ften av materi elen ä r en ytterst väsentlig sak. Hela elen inves

tering, som gö res i och m ed att ett visst materi elslag upphandl as, ä r 

ju ti ll sin verkningsgrad beroende av hur säker materielen blir ombord 

på fartygen i drift. 
Man kan Ligga ett flertal synpunkter på clriftsbegreppet. Ur tek

nisk synpunkt skall materielen fylla v issa i tillhörande specifikation 

uttalade bestämda krav . Det ii r mö jligt att uneler tillverkningen fo r t

löpande kontro llera samt v id slu tbesiktningen entydigt fas tställa, a tt 

dessa krav iiro fy ll da. D en tekniska driftskontrollen från det upp

~~an cllancl e ämbetsverkets s ida iir i princip slut i och med att ord et 

f~.odkäncl". skrives på besiktningsinstrumentet. Man bör nu h a_ klart 

hafts1g att <~n da tlil _den cl ag_ 1~1atenel en godkannesa bar_ el en omhand er

s s enbar t av ho g t k va h tJcerad persona l. Fra n f n·mans sH la av 

PecJa!utbildacle civ ila ingenjörer, ve rkmästare, förmän och a rbetare 
Och frå ·· 1 t l · l l · · ·· l f f . en am Je sve r\"ets srca av c e lllgenJorer oc1 o · rcerare, som 
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själva _s kri~it specifika tion_en efte r v ilken materi clen byggs l [J p 
0

, 

v1lka fo rtlapande uneler tdlverknmgen genom besok hos kon<' _ en 
•• l f ' '} ' • v[]li l· toren ' unnat o_J a upp kon struk t 1 0 1~ en . Man torde k~mna ~ ~-~ 1 i fr;;,. 

a tt det ur tek111 sk synpunkt - cln ftssynpunkt - 1 a ll mai'H: t i-11
· 

f innes något i önigt a tt önska v id leveran sen. eke 
N är materi elen eft er leverans f rån firman komm er till ii rlo" 

va rven ha r el en kommit i nä rheten av el en plats cbr den si-111 f~ s-
.. . '. li~ 

gera - fa rtygen. V ad betraffa r mycket kompl!ceracle matnite!s i· 
ha r på sena re tid den principen till ämpats, att konstruktören Liträclag 
uneler en vi ss tid på respekti ve örlogs var v vid el en första i n,t;tl l ati ~~ 
nen. På detta s;itt få r örlogsvarve ts tekniker - insta ll at ion sit kn;kcr
na - till Lll le att under kunnig ledning sätta sig in i materi el ·ns cle. 
ment;ira tekniska principer. Man bör dock observera, at t den tekn iker 
som tj änstgö r som lärare har hå llit på i kanske två till t re år med ma
te rielen, medan installationsteknikern på örlogsvarvet få r åtn j1 la hans 
dyra säll skap högst två till tre månader. D et är sjä lvfall et. alt det 
endast ~i r de mest elemen tära grun dbegreppen som unel er dtnna tid 
hinner fö rmedlas, allra helst som de tekniker, vilka f rån firmans 
sida fö reträder sakkunskapen vanligen minst av allt ä r lä1 tre och 
om f irman ä r utländsk icke talar svenska . 

Sed;m det första ex emplaret av materielen install erats rest·J ritma
representanterna hem samtidigt som insta lla tionsteknikerna iiv crl:im
na r materielen till driftsteknik e rna om bord. 
Föruts~ittningarna för ostö rd drift vid denna tidpunkt ~ir v sentligt 

olika de förutsättningar som motiverade ordet "Goclk:änd" ''m äm-
betsverkets sida vid besiktningens slut. 

Det är i överlämningsögonblicket mellan örlogsvarvet och artyget 
som el en tidigare omnämnd a andra begränsande faktorn ' ommer 
in i bild en. - Hur hög tekni sk komplicitet förm år vi hå ll a ombord. 
med t i Il buds stående persona lresurse r ? 

U pp till en v iss nivå - bes tämd av driftsteknikern as ;tl lmänna 
tekni ska kapacitet och skicklighet gå r det bra. Sträcker man stg 
över denna nivå inträder allva rliga driftsstörningar, om n,an in te 
garde rar sig i mycket god tid. 

Vissa driftsstörningar kommer a tt yttra sig så att fe l p 1 111ate· 
ri elen icke kan avhjälpas inom rimlig tid. Med nuvarande p.t liinkaf 
base1·adc vapensystem ombord k varstår a lltid det faktum att syste· 
mcts sty rka är lika med el en svagaste länkens. ·d 

I dagens läge kan man med vi ss tv ekan ge materi eldri ft en >11lb01 
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1
-"nt, om man ser på probl emet i stort. Delar man upp det h ~l a 

o d ,a o el d 1 f · · f.. l · f · g . enkla bestan s e a r m ner man, a tt VI or c n ten av v1ss ma-
j 5_1.11~ är beroende av personell insats från den f irma som har kon
teJte ·at materi elen. A nl edningen härtill ä r dels att i vissa fall clrifts
str~~1nalens utbil dning icke medhunnits, dels att i vi ssa fa ll materielen 
Jl~15 å kompli ce rad , att den icke kan håll as i kont inuerlig dri ft av 
at t~ans nuva rande ordinarie dr i f tspersonal. Komplicitcten kr ä ve r 
tiO .1 l .. · 1 o " } ialutbildacle tekn t <er, som -::anner maten e en sa va . som r ex en 
spec · · .. F 11 .. 11 l 1 l' ~ kieldig b1lmekant k er __ k anner en racermoto 1~. . e <a an .. o <a t seras 

d hjärnan och avhj alpes med lednmg av n tnmg. O mvanda vagen 
11 1 ~er betydligt längre ti d - i v issa fall orimligt lång . 
taMaterieldri ften kan g ivetv is ordnas så a tt resp f irma hi t räder 
vid behov. Det blir ökade kostnader - men hög teknisk standard 
är dyr icke enba r t per kilo materiel utan även per drifts timme. (Jm fr 
t ex mtbs motorer ). 

Man kan utan v idare fas tslå , a tt den personell a insatsen f rån res
pektive firm a är möjlig i fredstid vad avser såväl utl_ändsk som 
inländsk materi el. M an kan även konsta tera, att 1 ett kngslage kan 
den utländska hj iilpen icke påräknas . 

Teknisk materi el kräver fö r sin dri ft en beskrivning - s k full
ständig tekni sk beskrivning, med tillhörande r itningar. Om det är 
svårt och besvärligt att tekniskt konstruera materi elen så är det 
nästan lika svårt a tt få fram en "vettig" tekni sk beskrivning. K on
struktören - ingenj ören - personligen ä r i allmänhet helt ointres
serad av att s~itta sina ideski sser på pränt. Den beskrivande texten 
med hänvi sninga r t ill serviceritninga r är oiin dligt svå r a tt få frm~1 
helt enkelt dä rför att den ende som sku li e kunna gö ra detta arbetet 
perfekt - konstruktören - inte är road av det och helt enkelt 
inte kan sätta sig in i användarens ståndpunkt. Det är inte hans 
bransch. D et ä r ytt erst svårt att få tag i en ersä tta re. Det måste 
vara en mycket kvalifi cerad tekniker och en sådan i'1tager sig icke 
ett så föga mer ite rand e och tråkigt jobb som att gö ra en fullständig 
teknisk beskrivn ing till en apparat , som en annan tekniker konstruerat. 
Följden av detta bli r, a tt beskrivningen istä ll et fö r a tt va ra "full
ständig" blir und ermå lig och d~irigen om svå rläst. Ett ytter ligare 
rninus tillkomm er om beskrivningen t ex ~ir på franska v ilket språk 
endast talas ell e r läses av ett litet fåtal dri ftsteknik er inom svenska 
flottan. Övers~ittningsp robl em et är svår t ur två synpunkter. dels krä
Ver det en helt tvåsp råkig person, dels måste denna person vara 
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kvalificerad tekniker. Var finner man en sådan god cigarr 1 , 

svensk beskrivning kan dock läsas av envar utan översättnin · t.D 
cess men med därav fö ljande ökad felprocent i innehållet bl a be gspro. 
på att syftningsfel kan erh ållas samt att nyanserna gå förlorat;ende 

S lutsatsen blir att hög teknisk standard kräver av beredska ~ - .· 
svensk teknik - eller om utländsk teknik användes en i s~ skal 

t t l l J 
. l . . . en ~e 

e a J era c te G1IS ( serv tceorgamsatwn. ~ 

~e p~t.ståend~n, vilka ~ett fram till d~n ovan preciserade slutsillsen 
bar vart t av 1 en t tekmsk art. Det fumes andra synpunk1er ' 

h l. l · · ·· .. ' SOnt utan att a c tre d tekmsk anlmytnmg bekraftar de fordelar 
f ··!· d k . , sotn o J er me svens r tekmk. 

Som alltid inom industrien inverkar konkurensen m ellan oll 
tillverkare på varans pris. Det är erfarenhetsmässigt möjl igt t,ta 
b 

. a t 
evtsa, att en vara - krigsmateriel eller annan materiel - som int 

tillverkas_ i_nom landet är dyrai-e än om varan kan tillverkas i Sveri gee 
Harav folJer det faktum att om elen inhemska industrien inte gynnas 
med utvecklingsuppdrag och t illverkningar kommer den u r konkur
renssynpunkt att bli en mindre betydande faktor. På grund ki rav 
stiger den utländska varan i pris. Detta i sin tur betyder inte bara 
att de miljoner som svenska staten satsar på försvaret fö rsvinner 
fortare utan det betyder även att åtskilliga miljoner från stat sverket 
p laceras inom koncerner, som icke giva staten någon som helst skatte
åte rbäring. Ur nationalekonomisk synpunkt borde det all tså vara 
riktigt, att försvaret i elen mån det är möjligt hjälper svensk industri 
att hålla en konkurrenskraftig nivå. Härigenom vinnes såväl hög be
redskap som ökad nationalekonomisk potens. 

Framtagning av ny materiel måste i flera fall föregås av en ut
veckling. På grund av att Sverige inte är medlem av N ATO saknar 
vi i vissa väsentliga avseenden insikt i elen tekniska utveckling inom 
olika branscher, som pågår inom olika N A TO-länder. D etta medför, 
att en svensk industri i de flesta fall står helt ny inför en viss ut
veckling, medan av NATO-länderna det nästan alltid fi nnes något 
land, som bar utveckling igång, vilken liknar den aktuella. Detta 1 

sin tur betyder försteg i manövern för den utländska industrien, 
"billigare" pris, kortare tid m m. 

Den tekniska kapaciteten att starta motsvarande utveckling inol11 
Sverige finnes ofta - men el en blir initialmässigt elyrare än om man 
välj er elen utländska firman som leverantör. 

Den utländska firmans lägre pris är emellertid ofta en chimär 
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. 0111 om det funnes en svensk konkurrenskraftig industri priset 
ftetS . 

e -ulle sjunka ytterl~gare._ 
sk ~tian kan avslutnmgsvts k01~statera, att d~t in on: f~ era .. bransc~cr 

0 
.. 
1
·!iot att mom landet ha11a en egen mdustn IJa hog tekmsk 

.. • ]11 b 

al å. JV[an kan även visa att med stor breeld på den egna industrien 
ntV 

1
a i längden alltid kommer att vara billigare än den utländska. 

d~n~ mindre bredel kommer elen utländska att vara bi11igare . 
lv e f l t 1 o d ·· 1· · f ·· '[ill dessa a-:: a -::ommer sa en vasen t tga sannmgen att orsvaret 
tf beredskapsskäl måste gynna sv ensk indu stri därest en hög teknisk 
:tandard skall kunna hå11as. 
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Litteratur 
LORD FISHERS BREV 

Fear God and Oread Nought. Vol. II I 

Restauration. Abdication and Last Years. 

Ca 650 s idor. GO sh. Jonathan Cape för lag. 

Nu har den tredje och s is ta delen utkommit av Lord Fishers korre. 
spondens, sammanstälJd av de n amerikanske profes sorn Arthur J . Marder 
under samlingstiteln " F ear God a nd Dread Nought", den träffa nde deris 
som Fisher satte på sin vapensköld då han blev Baron of Ki l> erstone 
odh som också återfinn es på h ans gravsten. 

Den för s ta av de föregåend e två delarna utkom 1952 och ha de under. 
titeln "The Making of an Admiral". Den täckte å r en 1854 - 1904 och 
innehöll Fish e rs brev fr å n kadettåren , då han var " penniless, friendless 
and forl orn", tills han satt - om man nu kan använda ett så stilla Yerb 
när det gäll er denne dyna mi ske herre - som viceam iral och C-in-t' Ports. 
mouth. Under de senare åren av denna t id hade han hunnit skapa "Ilread. 
nought", s lagskeppet i dess praktiskt taget slutgiltiga gestalt, s a m t. införa 
jagaren och ubåten i flottan. 

Den andra delen av brevsamlingen utkom 1957 och had e m H .. ertiteln 
" Year s of Power", en träffande betecknin,g för period.en 1904- 1914, 
d v s Fishers fem år som förste sjölord och de därpå följande fem, d! 
han utan att inneha någon befattning likvä l utövade ett stort infl ytande 
bakom tronen , icke minst som den unge s jöministern Churchills navala ge· 
nius . Det var under dessa maktens å r som flottans administra ti on skepps· 
byggeri och utbildning grundl igt reformerades för att göra Eng!a J.d berell 
att möta det krig som Fish er tidigare än någon anna n förutsåg. 

Dessa första delar bjöd på en omväxlande och fascin erand E' lektyr. 
Fisher kunde a ldrig skriva en tråkig mening. Hans s til var Ju aftfull 
med sina gammaltestamentli ga citat och slagkraftiga formul eri nga r. Och 
så låg det makt bakom orden : de framlagda ideerna Jmnde ge 10mför as 
hänsynslöst; motstånd frå n politiskt h åll elle r inom flotta n ökadP endast 
kraften vid utförandet av r edan genomtänkta planer och inspirerade ti ll 
nya. 

Efter att 1ha läst de för egående delarna väntade man m ed iver på ct en 
tredje avslutande delen som ju skulle omspänna det första vä rldsJo·i get 
och sålunda ha nd la on~ samarbetet och brytn ingen m ed Chu rchill, sjö· 
krigförin gen i stort, Dardanellerföretaget, Jutlandsslaget m fl intres: 
santa händelser. Att den tredje delen blev i viss mån e n besvikelse ]Ja' 

väl sin förkla ring i följ a nde. 
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... det för sta ger boken ej så mycke t nytt, vilket dock varken brev-
fOlaren eller utgivaren ltan lastas för. Det förh åll er sig tydlige n så 

sKriV' t första världskrige ts händelser nu ä ro så väl dokumenterade och 
~tt d:rsonliga insatserna så väl belysta genom historisk och biografisk 
de ~·atur att något väs entli gt nytt knappast kan framkom ma förrän allt
Jitte existerande hemligstämpla r borttag its ; att nämli gen a llt ännu ej 
jii ll::t sagt därför att a ll t ännu ej få r sägas framgår av utgivarens förord 
bil~ ]Jan omtalar, att lhan tyvärr icke fått taga del av a ll a Fishers brev, 
da l föl' allt icke av vissa brev till Jellicoe, samt att han av speciella 
n·al11 . '" 

.. 
1
syn iclte kunnat publicera allt det han fatt taga del av. 

]Ia i k t'll b 'k 1 l d k l t t · a fö ven andra orsa en 1 esv1 ~ e se tan man oc as a u giv, ren r . 
tycker att han utan m en fö r sammanhang och full s tändighet kund e 

>lan · · l o Il l f t o·allrat bort en del brev som ha 1 s tort sett samma mne 1a oc 1 o ·a 
ha o .. d . ··u ·aktiskt taget samma formulering. F isher alslta e JU en va unn e n 
pi och ett slående citat odh var in galunda den som drog sig för att fras 
begagna sig av samma ly ckli ga fras ell er slående citat i brev till olika 
actessater och vad· det beträffar icke h eller i flera brev till samma adres
sat. Brevmottagarna voro väl oftast lycldigen okunniga om att andra 
fingo exakt samma prov på Fishers stilkonst och fröjdad e sig säkerligen 
åt kraften, snill r ikheten, humorn och slagfärdigheten i breven. Men den 
som nu läser alla breven i tidsföljd blir en smula trött på upprepningarna, 
vilka förtaga m ycket av ordens ursprungliga magi. 

Den tredje orsaken, s lutligen, till besvikelse är också att hänföra till 
själva breven, speciellt dem från tiden efter 1915 och de utgöra fl ertalet. 
Vid närmare eftertanke är väl besvikelse inte det rätta ordet ty man 
kan ju knappast bli besviken på att en mä nniska åldras . Men man blir 
beklämd av att finna vilka uttryck den tilltagande å ldern tog i Fishers 
brev. 

Då Fisher 1914 av Church ill å terkallades t ill Amirali tet et som förste 
sjölord var ha n visserligen gammal till å r en men fortfa rande spänstig 
till sinnet. Churchill har intygat huru den 74-årige amiralen arbetade med 
explosiv energi under förmiddagarna m en påpekade samtidigt att han 
var märkbart trött när kvällen kom. Fishers egna brev bära vittnes-l 
börd både om energin och om tröttheten; under Dardanellerkonflikten var 
han sålunda onekligen en trött man. Efter denna avgörand e hä nde lse 
bära breven s på r av en begy nnande senil itet; breven frå n de sista å ren 
~~~ han var utesluten från makt ocill inflytande peka ~~ven på en viss 
folie d,e grandeur", som väl a lltid legat på lur men h å llits tillbaka tills 

d.en fick sitt första tydliga uttryck i det märkliga brevet den 19 maj 1915 
Ii]] Premiärministern m ed de sex villkoren för att han skull e stanna som r· 
orste sjölord. 

~ liotelser och stora ord, böner , smicker och invektiv blevo a llt vanligare. 
orua Vänner bl ev o ovänner därför a tt de icke längre stödde Fisher; 
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till och m ed ha ns " beloved" J elli coe som också efter Jutland-"l 
' '' a·'et 

de hans fulla förtroend e och ännu då i brevtitulaturen ka lla d es ' 'b e~ ha. 
bl t'll · t dd .. oved·· 

ev 1 SIS anse som f1ende och som m er eller mindre odu glio· , 

därför att när J ellico e blivit för ste s jölord ha n vägrad e Fisher d:n b ettq 

s~n1 tredje sjöl?rd odh Controller som d e nne efter t raktad e och t'o nn :~la ts 
bonfalht om . Fishe r , som i s in k ra fts dagar umgåt ts son) vän l1led l{ gen 

Edward VII oclh drottning Alexan dr a , vilkas förtroe nd e och tillgivenhet Ung 

· ·1 t o tt b" d å t .. . 1 " .. · han 
1 n c ma a e nJ ot oc 1 ater gaJdad e, umg1cks på å ld erns höst 'lled 

kar på att avsätta sina vän ners son, George V, fr ån t rone n och införalan. 

publik. Denna in ställning till kungen gru ndad e sig sä k er t e nbart llä q1;1 
re. 

d å ... ff ' t dl . att 
enn e s som SJ OO ICer y 1gen ha ft s in a sympatier i d et Ben•HfOJ'd 

lägret och icke i " the F ishpond". Fi sher h a tad e ju - som a lla lä sare av dska 
. . . . ' en 

and1a dele n av brevsamhngen veta - s m a nnra lskollega oc•;t fra .. 11 
.. R~ 

medtavlare lord Beresford m ed korsika nsk glöd och i s in vendetta sparade 

han inte h eller kunge n. 

Fishers tankar å te rvände till ha ns s torhe tstid och det h a n d<l uträttat 

vilket sannerlig en va r m yck et nog. Berövad makt och infl ytande ble: 

ha ns självöversk a ttnin g gränslös liksom förak tet för politiker O('lt krigs. 

ledning; kriget förd es med "letha rgy, a patl1y and inexperience" . Själr 

utan makt blevo hans s tora ord på något sätt ma ktlösa . I-Ia n harle blirit 

en slocknande vulkan, som det mullra de och dåna de i men in te längre 

var farli g : utbrotten kunde e j längre föränd ra elle r ödelägga f!eografin 

vid dess fot såsom de en gå ng hade gjort. 

Om - såsom ovan sagts - hä ndelseför loppet under· d et första världs· 

kriget numera är vällränt oclh dramatis personae bekanta, så är det ju 

ändå alltid intres sant a tt läsa dä rom på nytt, i synnerhet när man lär 

följa handlingen och se d e m edagerande med en av huvudaktörernas 

ögon . 
Att Churchill och Fi sher skulle f å svå rt att samarbeta när a miralen 

icke längre var marinministerns inform ella r å dgivare uta n förste sjölord 

med vittgående ansva r och befogenlh et er är gan ska na turligt. De voro 

i n1.å ngt och mycket varandra all tför lika; båda vor o genia la, makt- och 

ansva rsglada, energiska och iderika och bå da v iss te hur krig bord e föra s. 

Deras sa marb et e tog ju också som bekant en ända m e d fö rskrääelse 

i samband med Dardaneller-företaget. Efter att nu på ny tt h a Jäs t o!ll 

deras tvis t må ste a nmälaren säga a tt äve n d en som först å r Fishers åsiJdet 

har svårt a tt begrip a hans handlingssätt . Sympa tierna bli d~i rfö r prl 

Churchills s ida , som f ö visad e en förvånand e s tor tol er a ns och hän sYn 

gentemot sin kollega. Ty Fisher hade, fas t motvilli g t , gå tt m ed på före

taget och principern a i s tort. Det var dä rför onek ligen illojalt att sedall 

misstänkliggöra s jöminis tern, motarb eta de nne ("H e is a real danger" ) ocll 

göra alla invändningar och svårigh eter (" WB can ' t send a nother ropeyaJ'II 
. . ~ 

even to de Roeb eck . W e ha ve gone to the v er y limi t" ) , T ill slut k0111 
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avskedsansökan, förhandlingarna om att !han skulle ta tillbaka den-

Ilans d t .. d .. kl' · ch så e ovan namn a mar 1ga brevet till premiärministern med 

ila. :ex villkoren för att ha n skulle stanna på sin post. Dessa voro givet

dB ]lel t oantagbara för premiärministern - och varje premiärmini ster -

'' 1 ~1 sä gick Fisher från Amirali tetet för att aldrig men återvända di t . 

oCP,'f senar e br.~v framgår att han ansåg villkorsbrevet som en stor 

under, den storsta han g jort . Hade Fisher icke sänt detta villkors

bi , till Mr . Asquith är det möj li gt - i varje fall icl'e omöjliot - att 
brel .. . . " 
an utma novrerat Churchill och tag1t dennes plats, ty 'han var förvisso 

]in hänsynslös intrigör. Som det var blevo båda utdrivna i vildmarken. 

~·ad många siat om hade händelserna besannat nämligen att Amiralitetet 

icke hade plats för både e n Churchill och en Fisher. Komm a nde händel

ser skulle visa att tomrummet efter dem blev alltför stort : det kund e 

aldrig mera under kriget fyllas av de kombinationer av sjöministrar och 

fö rste sjölorder som följde, långt mindre av enbart en av dessa. 

Vildmarken blev för F'ishers del efter kort tid utbytt mot något så tamt 

som ordförandeskapet i Board of Inventions . Med vanlig energi grep han 

sig an arbetet men hoppades hela tiden att få återvända till Amiralitetet. 

xnnu i december 1916 skrev h an " I think I may yet com e in" men - ack 

- ban fi ck fo rtsätta kriget ut - och live t ut - som maktlös åskådare. 

Breven från d1essa år ut a n makt äro ibland i sin längta n efter makt pa

tetiska men oftast är det - som tidigare sagts - en beklämmand e 

lektyr ty de stora orden ljuda som tomt buller - ibland som galenskap. 

Men Fisher skall naturli gtvis inte d1ömas efter vad han på å lderns 

höst skrev utan efter breven und er sin k rafts dagar och främst efter des

sa dagars gärningar . Förvisso var han en genia l brevskrivare och en 

genial man. Ty endast en av geni besatt kunde på tio år ha förvandlat 

den i konservativa former stelnade viktorianska äng-segel-flottan till d en 

Grand Fleet, som trots uteblivandet av ett nytt Trafalgar, varom han 

hetast drömde, behärskade C.1aven under det första värl dskriget och där

:ned räddade England. Endast ett geni k unde se så långt framåt i t iden 

som Fisher gjor de . Han var minst 75 % för e sin tid (" to be only 25 p er 

~t ahead of on e ' s time r esnits in being regarded as a lunatic") . Lik

Slim han visionärt såg "the s wa rm of aircraft in the h eavens" så såg han 

armen som "a p.rojectile fired by the N a vy", "Amphibious hippapatami 

~awling up the beaches" oclh "the war of young men and small vess els" . 

~.~detta skull e ju vara krigets vardag 25 år senare . 

et the schoolmen say what they will - - - this man 's fame is 
sare . 
'b With history" skrev The Times efter hans bePTavnin ~ i Westminster 
" bey ~ " 
M den 1317 1920. Ingen h istoriker har än nu opponerat sig. Professor 

de:rder har i stället rest ännu ett äreminne över honom genom att på 

ta förnämliga sätt utge ha ns brev . 

O. Krokstedt. 
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KATASTROFKURS, ANDREA DORIA-STOCKHOL M 

av Alvin Moscow. 

Sve!l·Erik Berghs förlag, Stockholm 1959. 

Förf. som är journalist vid Associated Press, föl jde rätteg:1 nge11 
gående Andrea Dorias och Stockholms kollision under fyra ma tader an. 

. . Och fortsatte sedan sina efterforskningar om orsaken tlll katast r o! en. 
Han har skrivit en utomordentligt intressant bok, men tyvärr ~ törs d 

svenska översättningen av en hel del uttryck, som möjligen står i lexik:: 
men som icke används av s jömän. 

Efter vad man kan bedöma har han lämnat en objektiv skildri tg av om. 
ständigheterna kr ing katastrofen, och man ·K"an nog säga, att •nte Ökas 
Ttalia-linjens good-will sedan man läst boken. Den bild, som S\ en ska tid. 
ningar lämnat från rättegången, har tydligen varit korrekt. Det ä r fram. 
för allt de n ita lienska besättningens uppträdande och brist p, sjölllan. 
skap samt de obefin tliga direktiven från fartygsledningen till passagerar. 
na vid kollisionen och tills fartyget gick under, som är m nst sagt 
förvånande. Däremot skildras Stockh olms repres entanter, so m dock ej 
arbetade under samma tryck, i klar kontrast till Andrea Dorias b •sättning. 
Att Italia-linjen efter underhandlingar med Svenska. Amerikalnjeu in· 
ställde den rättsliga undersökningen berodde en ligt Moscow troligen 
på att Andrea Dorias stabilitetsförhå llanden vid kollision en icke var 
tillfredsställande genom att hon var otillräckligt barlastad. Att Andrea 
Doria gick till botten skulle alltså inte enbart ha berott på kollh_onen. 

Förf. har även en del intressanta synpunkter på atlantångarn ~ s princip 
att endast minska farten med någon knop i dimma för att ku na llålla 
tidsschemat. 

Y. R. 

Notiser från nar och fjärran 

Sammanställda av Marinens Pressdetalj. 

Amerikas Förenta Stater. 
Ha ngarfartyg : 

orisJ,anY pa 31.000 ton , har rustats och hissat befälstecken. 
Our Navy 15 maj 1959. 

Jagare. 
80111111ers, av Forres t Shermanklass. har hi ssat befäl stecken elen 5 april. 

La Revue Maritim e juni 19 59. 

Ubåtar. 
George W ashington, elen för sta robots1,jutancle atomubåten, har sjösatts 

i Connecticut. Ubåten skall fö r ses m ed inte mindre än 16 ut-· Groton 
~kj utningsramtl er för marinen s m edeldistansrobot Pola ris . Om två . år, 
nä r Polaris skottvidel h ar ökats från 2400 till 4300 km komm er praktiskt 
alla nervcen tra inom Sovjetunionen att ligga inom r äckhåll för ubåten. 
George Washington kommer att kunna h å llas i ~ång m å nga månader på 
några få k ilo uran bränsle, och elen har lwnstl-uerats för att kunna navi 
gera hundratals meter under havsytan eller uneler Nordpolska lottens 
istäcke. George Washington och cle å tta a ndra ubåtar av samma klass 
som kongressen beslutat låta byg~a , och som förmodligen hinnet· sjö
sättas fö re 1960, ka n f å iväg sina för sta polarisprojektiler innan de 
själva tas und er beskjutning med hi ttills kända vapen. 

Den nya ubåten ha r ett deplacement på 5400 ton och är därmed nästan 
dubbelt så tung som Nautilus och Seawolf. Ubåte n är 114 m lån ; och 10 
m bred. 

Nordvästra Skå nes Ti rlningar 9/ G 1959. 
Torpeder. 

Amerikanska flottan arbetar på en ny fjä rrs tyrd torp ed, Astor, m ed 
större räckvidd än a lla tid igare vapen av detta slag. Efter avfyringen 
stns Astor m ed hjälp av en lå ng wire - ett system som tyskarna an
Yände under andra världskriget. Den nya torpeden skall använ das m ot 
fientliga ubåtar. 

Eskils tuna Kuriren 13/ 6 1959. 

Ubåtar. 
Sovjetunionen. 

'l'vä nya sovjetiska ubåts typer, av modifierad Z-klass och ::ev den nya F
~lassen, rapporteras vara i tjän st . Uppskattningsvis 20 ubåtar av elen ocean
gående Z-k1:3.ssen. s:'iges ha fbr~etts med en s tor utbyggnad. Yars form gör 
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det troligt att den innehåller rototar. Några av ub:H"r na tros Y<iJ' o 
. , ,, be. 

styckade med robotar av Regulus-llk no.nde typ, n:eda:1 o.nara mw , ., •·a 
försedda med ballistiska robotar. Ubåtar av Z-klass lwx ;10n r l t' l'a 
deplacement på 2000 ton od:1 h a r eE bestyckning pi\. S~53 cm to r p, (1t uJ~~t 
oc~1 kan föra 40 minor. Farten i uläge beräknas till mellan 12~1 h 1 

. .. 'lOj), 
~ Ubåtar av F-klass hal' ett i förhå llande till W-klassen mod1t1erat Elirov 
och är dessutom något smalar e än dEssa. 

La Revue i\faritime jm,i 1959_ 

Sovjetflottans sjöstridskrafter är enligt Itevue Maritime juni 1 9-~J ll!Jp. 

delade enligt följande: 

l --
Norra Svarta Fjärran 

l 
ö s tersjön Ish:lVet Havet östern Tt ta lt 

Kryssare 7 7 8 6 28 
Jagare 40 48 30 40 J. !'i O 
Fregatter 25 2) . 20 35 100 
Ubåtar 95 140 75 140 L> O 

Sovjetflottans personalstyrka uppgår enligt samma källa till 600~ ~11 0.000 

man. Av dessa är 200.000 sjögående, 200.000 tillhör marinkå r lLJ och 
110.000 marinflyget. Resten är sysselsatta inom administrationsapparaten. 

Storbritannien. 
Ubåtar. 

Narwhal , den fjärde ubåten av Porpoise-klassen, har hissat befäb : P- eken. 
Kännetecknande för dessa ubåtar är hög undervattensfart och m iij ligh et 
t ill stort djupgående. 

The Navy ju ni 1959. 

Kölen har sträckts till Storbritanniens fCrsta a tomdrivna ubåt Dread
nought. Dreadnoughts maskineri är av amerikansk tillverkning ocl' ko m
mer att kosta närmare 10 millioner kronor. 

Sundsvalls Tidning 13 :; 1959. 

Robotfartyg. 

Girdie Ness är åter rustad och skall i juni avsegla till Med P-I havet 
för nya försök. 

The Navy ju ni 1959· 

Kanada. 
pregat t er . 

Terra Nova, den femte fregatten av Restigouche-klassen, sjösattes den 

La Revue Maritime juni 1959. 
Vid årsslu tet hade flottan 47 fartyg i tjä nst och sex befann sig under 

bygo·nad. Personalstyrkan upp gick den l november 1958 till 19.817 man. 
onl ö 

The Navy juni 1959. 

Brasilien. 
Ubåtar. 

rupi, Tamoia och Timbira skall nedskrotas. 
La Revue Maritime juni 1959. 

Albanien. 

Den a lbanska flottan omfattar troligen cirka 40 fartyg och 1500 man. 
flottan ingår bl a fyra fregatter av Kronstadt-typ, två minsvepare av 

T 103-klass och fjorton motortorpedbåtar. 
The Navy juni 1959. 

Västtysk land. 
Fregatter. 

Den s jätte och sjunde brittiska fregatten har övertagits i Newcastle
on-Tyne. Fregatterna har fått namnen Hart och lVIermaid . Därmed har 
samtliga från England inköpta fregatter övertagits av den västtyska 
flo ttan . 

Leinen Los juni 1959. 

Hipper och Graf Spee befinner sig på långresa, den första längre ut
landsexpeditionen efter kriget. Färden går till Karibiska sjön, USA och 
Kanada. I slutet av september beräknas expeditionen vara avslutad. 

Motortorpedbåta r. 

Enligt obekräftade uppgifter kommer utöver de trettio motortorped
båtar, som r edan är färd iga eller under byggnad, beställningar att utläggas 
På Ytterligare 20 fartyg. 
Minsvepa re. 

Diiren har hissat befälstecken och ingått 4. minsvepningsflottiljen. 

l ankfartyg. 

Två stora tankfartyg 
fått namnen Jeverland 

Lein en Los juni 1959. 

har inköpts och införlivats med flottan. De har 

och Frankenland och blir med sina 15000 resp 
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16000 ton , västtyska flott ans s törs ta fartyg. Hemmah a mn bli r \ \ ·lhel 
111s. h aven. 

Leinen L os j1 .J i 19 . 
~9 De n 30/ 4 förfogade Bundesma rin e ÖYe r samman lagt 139 fartv el" · 

- ara1. 116 strid s fartyg och 23 !hjä lpfa rtyg. 

Finland. 
Leinen L os j1 Ii 1%

9
. 

Helsingfors Flottstation. 

Helsin gfor s F lotts tation flyttar i b ör jan av juli 1959 ti ll s in 1 1·a ~ 
· t-> ar. 

nisonsort i cl e t forna Porka la områ det Garn isonsområ d et pa Obbnii, 
udd e h a r n u för en kostnad av öve r e n miljard mark iståndsatts c te r clet 
sovjet iska gästspelet. Då hela byggna d sprogr a mm et om nå got a, ä r ge. 
n om fört kommer såväl H e lsingfor s F lotts t a tion som H elsingfors ,s l\ader 
och e n ku s tba t a ljon (ma;·i ni n fa n teri) a tt fö1 ·l äggas i Pm·ka la. - lelsing. 
for s E s kader och F in ska vikens S jöbevakning h a r r edan en hi , 1·e lid 
a nvänt den nya basen som s tödj epunkt . 

Fregatt. 

Il.iksdagen har i början av juni 1959 fattat definitivt bes lu t om t t låta 
försä lj a flottans gamla skolskepp Snom en Joutsen, en f; ·egatt som ~· ggdes 

1902, depl acerar 2900 ton och har 2200 m~ segelyta. F örsäl jnings. l llllllan 

skall till sammans med ett r eda n tidi ga r e bevilj at anslag p å ·100 1 iljoner 
mark bilcia grundplåten för ett ny tt utbildningsfartyg. Sjöstridslu .• 'te rnas 
s ta b h a r för detta ändamål uppgjort planer för e tt fartyg av fr c•:.;a ttyp. 
F a rtyget kommer att få ett deplaceme nt av ca 100 0 t , en län gd a\' 7G m, 
en bredd av 9.6 m. Farten blir 18 knop och bestyckningen k om 1 1er tro· 
!igen att utgöra s av 2 st 75 (ev 105) och 2 st 40 mm kanoner . 

Minsvepare. 

Den tredje kustm insveparen av R-k lass, Ruissalo, s jösattes , hö rjan 
av juni i Åbo. Fartyge t lhar ett nf1got större deplacement (11 0 ä n de 
tidi gar e färdigstä llda enhetern a Rihtni emi och Rymättylä, samt i• nagol 
län gr e. De två å terståend e minsvepa rna i denna klas s komm er 1tt sjö· 
sättas i juli 1959 . 

Uusi Suomi och Helsingin Sa:wmat 6-9 ju li 1959. 

Den fjärde m insveparen av R-ldass s jösa ttes el en 1G juni i Al"· Min· 
svepare n fick i dopet namnet Ha is io. 

Uusi Suomi elen 17 ju 1i 1959. 
Q 

Den femte och hittills s ista minsveparen av R-klass sjösattes den -
juli i Åbo. Den fick i dop et namnet Röyttä, och skall tillsamm < .JS med 
sys t e rfartygen Raisio och Ruissa lo överlåtas till sjcstricl s kraften' 1 i ok· 

tobe1· 1959. 

Hels in gin Sanomat H 5 Ii 1959· 




