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Ubåtsjakt
Referat av ett antal artik lar

"La Revue M aritime",

oktober 1955.
Av ledamoten, kommendör P. G. LINDGREN.

Oktober num r et 1955 av den franska tidskriften »La Revue
Maritime» utgör ett särskilt >>Ubåt~jaklnummcr>. Med första
och and ra världskrigen som historisk bakgrund behandlas
utvecklingen av lokaliseringsmedel oc..:h antiubåtsvapen samt
ubåtsj akt med fartyg, flygplan och helikopter i sex artiklar,
nämligen
psykologiska synpunkler pi'l ubåtsjakt,
lO'kaliseringsmedlens utveckling sedan andra världskriget,
ub å ts j ak tfartyg på y lan,
helikoptern i ubåt sj aktens tjänst,
landbasera t ubåtsjaktflyg samt
ombordbasera t ubåtsj a ktflyg, ingående i »Huntcr-killen>grupp . *)
Även om innehållet i stort sett idze innebär nå got nytt erhålles en god översikt, som torde vara av intresse för tidskriften s Jäsare., varför ett tämligen fylligt referat lämnas i
det följ ande.
Psyko log is ka synpunkter på ubåtsjakt.

Artikeln är förfa tta d av konleramiral Lunrelot, som först
ställer frågan: »Är kampen mot ubåtarna offensiv eller defe~siv till sin nat ur?» Det frmnhå1les, att någon skarpt avgrans a d d efinition på begreppet ubå tsjakt icke kan lämnas,
utan den är blott en av sjökrigets många sidor, ehuru den
}'anske m est intressanta ~nen. ocks~ m.~.st l~os~sann~a .. I liklet Ine d t ex flyg- och mmknget till SJoss mgar ubats]akten
~?. 1~ _e tt led i k a mpen om sjöbcrraväldet, i för~varet ~v sjöOlbindelserna samt i sknldet av egna och allierade mtressen. Vad innebär då ubåvtsj a kt? Är 'det en strid mot ubålar,

------.

.

'') Refer at av denna artikel följer i ett senare nr av TiS. (Red. anm.)
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son1 utkämpas, innan andra sjökrigsopera tioner p ahör ·
för att uppn å h erraväld e under vattnet? Måste <l eP al t[:~·
inriktas på ren jakt på det b egärliga vill ebrå d e t, ub a ;,., s~
·· tt n1ng
·
l{an synas f"res t ante
l men ar
E n sao d an mao l sa
·· f"öga Ye-- .n>
.·
lighetsbetona d, d å all sjötrafik icke kan upphöra i Yi1n ~ 1,_
p å att e_t_~ s~ dant. f~r övrigt bl_o tt tillfälligt _h err aväl de up~~
n å tts. S]oknget 1 sm helh et ar odelbart, av en om d et ~ .
sammansatt av tre element: i luften, p å ytan, und er , a tt n ~tt
~an kan också vä!1ela p å proble~net o el~. sä~ a sig, 8 \ l ubtt ls~
knget, sett ur motstandaren s synvmkcl, bor lamn a ul del ning
Det skulle därför kunna synas vara tillrä ckligt me d d efe n~
siv a å tgärder från vår sida till skydd för v å ra sjöfii rbin dc]_
ser och a ndra intressen (hamn a r, industrianläg gni ngm b insliga punkter) , d v s inskränka oss till a tt avv ärj n a l 'tt kcrna från fiendens ubå tar. Även d etta resonemang [ir d ol,trinärt och orealistiskt, ty ubå ten har a lltför m å n ga l n, mf på
h a nd för att i god tid kunna möta såda n a försö k ;-.!enom
ett lik a påpassligt som effektivt försvar. För övrigt siiger
oss b å d e sjökrigshistor ien och det sunda förn u ftet a'! k\·ia
icke vinnes genom enbart defensivt up p trädande.
<>
F örfaltaren övergår därefter till alt närm are gransl,·t ubåtens fördelar och säll att uppträda i avsikt all sö·k a ]J ·grå nsa och renodl a antiubåtskrig ets problem, eftersom >; l l :ir
en a llmän r egel, att en ord entlig titt i motstånd are ns kort
m inskar svårighetern a» . Ubåt ens möjligh eter a l l f:!iira sig
gällande i sj öh·iget sammanfatta s på föl j ande si.Ht.
I skydd av djupet och de olika tempera lurskikl, s< 11 1 bi ldas i v attnet, har ubåten näst an alltid fördelen av öv r rnskningsmoment och initiativ i anfallet. Genom att h a la låg
fart rör den sig tyst i uläge samt besitler en självst öJ dighet
och uth ålligh et, som är mycket överlägsen de fles t, ÖYCrvattensfartyg s. Dess stora akllonsradie och osynligl d ger
den möjlighel att vara ett slags »allestädes n~irv u ··t nd_e».
Nästan överallt kan ub åten lägga sig på lur eller gilht Y!1a
fällor. Varje ubåtsjagare känner till dess rörlighet , ""'.tngheten alt upptäck a den samt dess möjlighet all f ö w mna
i skydd av etl temperatursk ikt och cli:i e g~icka så g< 1l so_n~
varje »första kontakt». En förl orad första kontakt inn ebal
förnyad omfattande sökning.
.
Men ubåten saknar lyckligtvis icke en del sm i't sv < ghc teJ.
Spaningen efter anfa llsm ål innebär risker, identifi erin g. a~
dem innebär användning av p erisk ope t, och jaklen cf~e~
målet tvingar ubåten att öka farten och därmed bul ll ·l. ;.:n
vigeringss~årigheter på stö rr e djup och bristfällig k önn cdolll
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und ervattenss trömmarn a föranleder likal e d es •1båten att
periskop, r a dar- eller radioantenn med risk för uppv~s.~t. Förbind elserna m e d d en operativa ledningen eller
t~~d samverkand e e!1h? ter ~vingar den ocks_å all tidvis håll a
~å litet dj .up att rad!osand~:~ng och ~11ott agmng ~~an aga r um .
Varj e anfall av Ubal en l'OJel' slutllgen d ess nm·varo.
Ubå ten har förstegel i fö rhållande till ubå tsjag ar en , an tingen det gäller anfall m ed torp ed, ulläggning av minfäll
Uer avf yrning av styrd a eller ick e st yrd a robota r m ed vanfigt sprängämne clle~· atom~add~ing. _Dessnl?m ]~an ubåten
misstänkas komn.1.~ till anvand mn g ~or a lt salta 1l a~1 d comman do-wupper, f o r lra i:_s po rl ~~ anfa lls vaJ?_~n a'' o_l_Ika slag,
för spanmg och underraltclse tJanst saml f or a tl t]ana som
station för sändning av styrsigna ler p å radio.
Ubåten - ömsom villebrå d, öm som j ~igar e - - har alltså
mångsidig användning, och är my ck et v~H ru s la d för a tt t a
hem spele t. För atl ytt erligare övertyga läsaren härom lämnas därefter en del statistiska up p gifter angående sänkt tonnage i förh å lland e till antalet förlorade fientliga ub åtar under de b å d a världskri gen, vi lk et förbigås hä r.
Man skulle kunna komm a. till d en uppfattningen , att d e1
stora sm id igheten i ub å lens stralegiska nnvöndning sk n lie
medföra sådan u tspridn ing av de fientliga underv attensstyrkorn a över v ärldshaven, alt all systematisk .i a k t liksom
allt försvar emot dem a priori blir ett mycket besv~'tr
ligt för att icke säga olösligt problem. Men i själva vcrkcl
har även ubåten sin a mera permanenta tillhåll: vid byggnads och reparationsva rv, operations- och övningsbaser. Den
har också sina favoritvägar eller påtvungna sårlana mellan
baser och operationsom råden. Dessa v~igar ärn delYis bestämda med hänsyn till geografiska förh å llanden, hollendjup
och av h ydraakuslisk a skäl. För alt ge litd elning måste ubi'ttarnas verksamhet vidare förläggas till omr~Hlcn där sjötrafiken strålar samman, nlefte~-~ de stora sjöfartsvägar na
eller utanför hamnar och farvattensför trängningar.
..Frågan om ubåtsjaktprob lemet icke härigenom avsevä r t
~orenklas, besvarar författaren med följan(1e ord : »:Jag tror
11
~te n ågon marin i världen för närvarande skulle vilja salsa
}1.~?ot på ett Jmgslowll bos en ;:yklbar moajor, vilken i sitt
?1 l1ekande av ulJntsfaran ansag, att tdJaten numera vore
1
a lätt att uppti.ick a och fånga som en guldfisk
1ld glaskula. Hur flmQa unlclfisken, nö.r det i e n valtenJ
är omöjligl
att l ""
· '
· onun a glaskulan?» ~ ,,
0 ~ 11

t<
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Ilär~fler anal_y seras n~öjlighcterna att avvär
ja ubalsh o te
med llll att bor.] a med nngra allma nna synpu nkter
pa u b~\l ,1
jakt.
·
s.
Även kamp en mo t ubåta rna föres smidi gt genom
ul nv tt
jande av de svaga punk terna i ubåts krigfö ringen .
Den be ~!r,
ves i princi p på lre olika sätt, nämli gen genom
'·
bekäm pning av ub å tsbase rna,
organ iserad och metod isk ub åtsjak t,
defen sivt skydd av ubåta rnas anfa llsmå L
lJ_ekä mpnin q (W f~ e ndens ubåls~ascr (bygg nads- och
re pa.
rallon svarv , opera lwns- och övtun gsbas er) kan
s~·nas vara
myck et verks amt, j a, rent av tillräc kligt för alt
göra slut
på fiende n redan »i ägget» . Elt studiu m av dc result
at, som
i detta avsee nde nådde s under andra v ä rldskr iget,
visar att
metod en visser ligen bet::ll ar sig, men ntt den ö.r
Hln gl il'r[111
avgör ande. I basbe kämp ninge n ingftr bomb ning
av sjiilYa
baser na från luflcn , igenk orkni ng av ullopp slcdcr
och minerin g av hamn inlop p, j ak l uh å tar p ä lur i baser
n as n ii r hel
samt comm andor aider och sabota ge.
Orua nisem d och melod isk ubåts Jakt bedriv es del s
utef ler
ub[tta rnas förfly ltning sväg a r mella n h rrs er och op
cr_tli onsområd en, dels inom områd en, där fientl ig ubål
up p;~ic kls.
Denn a fonn av ubåts bekäm pning fordr ar en omfal
la nde
opera tiv organ isatio n samt tillgån g till ett flerta l
olika medel, såsom nb tilsjak tflyg och -farty g, jaktu båta r, hinde
r t ex
i form av antiuh åtsmi nerin gar, statio ner för
ele ktro nisk
upptä ckt, optisk utkik sorga nisati on samt underrbilt
elselj~i nst.
Ubåts jaktve rksam heten tarva r myck e n smidi ghet
xlt fa ntasi, planm ässigh et oc h ihärdi ghet. Den lönar sig
icke blott,
emed an den er b j u der allvar liga tillfäl len a l t förstö
ra fien tliga ubåta r, u tan även e meda n dessa bli ofred ade
och ullrölta de, redan innan de uppn ått sina oper a tion
so~n6td cn.
De,rcn siut skydd (W ubåta rnas un{ull .wnål är d els indire
kt,
dels direkt .
Det indire kla skydd et är myck et varie rande och
best.0r
av en mång fald [ttgån ler, t ex dirige ring av egen
sjiil rahk
till vissa väaar
n
' förhin drand e av att fiende ns undcr r~il telse...
tjänst får insyn i denna t rafik, missle d a nde . _ ~dgii
rdcr, s to~~
n~ ng eller förslö ring ~v fict:d cns rad ionavigerings~ne<le~,
1~~
mngs organ (t ex radws tatLO ner) och meteo rolog1
ska sla l ._
n.~r, förstö ring a~ hans spani ngsfly gplan o_ch an~l ~:~~. ~~ nde;h
ratlels cmccl el. Nara samv erkan mella n ollkn nnll
t,il el 0
civila organ erford ras för d etta slag av skydd ,

irekta skydd el ~ir av mera renod lnt marin n a tur men
pet d
.
D
.
l ..
o
m yck et kompllce~·at

.
et ?nne Jar
.
ocksa .. 1 anina av ub åtsJa ktfl\·g over och omkn.ng
anval
konvo J:J
• ,
•rkorn a,
.
...
.. .
1
..
1 .. .
s:t an
.
a
ga fanlv agar,
l111t unma novcr , 110g
vaiJ(lni'l
,,., av hemh
o~ ..
o L
.
t·· .·
~ samt divers e mol<! tgardc r, s~1som
avma gne 1scun g,
falievä p ning och särsk ild utrus tmng av hand clsfar
ty~cn,
bf.. . vat· av hanm ar och ankar r.1 lalser samt dessa
s tlllfm~lsoi
s
c
o
1nn<
· l er, na·· t f"·or 1 l l
.. . genon 1 ubåts jaktfl yg, ubats
e e'- ronis l-'"agar ~
. l
' .l
. dil·eri ng samt opUs
.c utKJ ~.
.
111 L· l.;.som. det
indire kta kräve r även det (hrcld a skydd et en
l
.
.
särsk ild orgam sntion .
• ,

Ubåts jaktm etode r.
För fattar en konsl a ter a r, alt kamp en mot" ubålf~f~·na.
är e n
komp licera d krigförjngsfo~:~n, på samm a g:·l~lg o
_ en~~~, o~1l
defens iv. Den förs med h]alp av e_n stor J.nap.gd -~
pcc~a
riel s 11 ecialu tbild ad perso nal oc11 en harfo r sa rsk1lt lmate
av'
.
.
passad Jednings ~rgan~sa~1on..
.
.
_,o •
• •
Ubåts jakten later sig m le Improviseras~ den_n,::Js_le
. liksom
själva ubåts krige t förbe redas på lång. ~1ld: ~aJ_nlt
clJgt som
den ski lj er sig från andra forme r för SJokn gform g
kan den
ick e separ eras därifd m.
..
..
Ubåts j akttak tiken domin eras av och ar strang t beroe
nde
av teknik ens utvec kling. Den utform as p~l ~ru.nthal
av erfar en het, fantas i , planm ässigh et och d1sc1p lm.
Den b_;härska s icke av några ständ igt gälland~. regler , ut~n
besta r
av idel komp romis ser. Allt doktr inärt tanka nde m~1ste
~·~1~a
bann h ·st därifr ån, vilket dock icke inneb är, att taldik
en Jtra-ga sk"une baser a sig enbar t på prakl_ isk erfare
nhet. Alla
ub å tsj ak tprob lem stude ras velen skaph gt mol obakg
rund a~·
rörels emek anik, sanno likhet skalk yl samt I~wtstand_ar
ens ~ek
niska möjli ghete r. Det finns inga stän~ll~~t taktis
ka for?skrifte r fö r ubåts jakt: fiend en svara r harfo r genom
att tid
eft er annan komm a med nvhel cr, varm ed han hoppa
s på
fram gå n g.
·
.
~örfatt aren avstå r från att närm are bcsl~nva all~
de
ohk a m ed el, som använ das i kamp en mot ubata rna,
~ason1
n?å tsjakt flyg, luftsk epp, ]Jelik opter, jaktubåtar~ es~~ort
far~;·g,
hinder , indik ering snät o s v . Han inskr änker s1g till
alt ratena upp huvud villko ren för effekt iv använ dning av
dem:
fullän da d samv erkan i alla instan ser,
kontin ui tet, gott omdö me och smidi ghet i anfall et,
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beslutsamhet och uthållighet hos de medverkand e,
intensiv träning av personalen, samt
!dok kombination av de tekniska hjälpmedel, som k on 11
.. d n1ng.
.
ll·l'
t 1'll anvan
Eftersom de olika medlen i ubåtsjakten iiro strä ngt 1 .
roende av varandra, iir det tydligt, att god samverl;o.an 1 ; 1 el[~~
alla deltagande enheter är nödvändig. En ubåtsj aktg 1·up n
som, oper~rar på någon ...av .ubåtarnas anmarschväga t,
:
1
t ex mnectelbart kunna forstarka skyddet av en hota d konvoj. Ub:'Hsjaktflygets och ..iaktfartygens anfall äro intim t förbundEa mec~. ~arand~-a. \~1ssa enheter.. km:ma dock i sä rski lda
fall var~l oforand_er_ll_ga
~amman_sattmngen, t ex fr ega tter
och hellkoptrar 1 fn ubatsJakt, luftskepp och patrullta rtvg
utanför hamninlopp samt land- och fartygsba~erad e fl~;g~
plan.
Författaren övergår sedan till att beröra de svårig he ter
som äro förknippade med ubåtsjaktverksamheL lia n slå t:
fast, att de äro högst talrika, varför blott några ku nna
återges.
Ubåten har sålunda näslan alltid fördelen av öv cn a~k
ningsmomentet, dels i strategiskt avseende genom miij ligheterna till utspridning, dels i taktiskt genom den ldat~a
överlägsenheten hos de lokaliseringsmedel, ubåten fö rfoga r
över i förhållande till j akten, 1 ) och d els - stundo m - i
tekniskt avseende. Egen underrättelsetjänst kan i viss mån
begränsa denna fördel på det strategiska och tekniska planet. En taktisk underrälldse .däremot har ofta blo tt ögonLlickligt värde. Man måste ställa sig mycket skeptisk gentemot den ända tills nu ganska spridda åsikten, att ulJa !a ma
skulle sakna tillräcklig rörligheL Oberoende av de inom en
gansl;.a nära framt id uppträdande atomdrivna ub ~ttar nn kunna även de konventionella numera utan att bullra hå lla
hög fart under tillrä ckligt lång tid för att omkring en »första
kontakt» skap a el l ansenligt område, inom, vilket u!J,)tens
läge är ovisst.
.
Hur skall då detta ubåtens övertag b emästras? D et bill'
en fråga om avstånd och tid, d v s om hastighet och a ktionsradie hos de enheter, som delta i ubåtsjakten, samt o111 antalet i operationen engagerade enheter. Härav fra m w1r genast fördelen med sammansatta ubåtsjaktstyrkor, t ex. flygplan, luftskepp och helikoptrar, som representera h astigbe-

LJ)

hy

)
Härm€d torde avses t ex ubåtens bättre lyssningsräckvidder i )1yd·
rofon på större djup.
1

samt jaktfartygen, smn svara för uthålligheten, bära
ten 11 en och framförallt kunna medföra betydande förråd
· ·
vaP b å tsj aktammumtwn.
avDl~n lämpliga avvägningen av jaktgrupperna är blott ett
ub å tsj aktens många svåra problem, som skapar huvud~~ r icke blott för den för utvecklingen ansvariga ledningen,
~~n även hos cheferna för eskort-, konvoj- och »Hunteru_·u en>-f"or b an d .
1' 1 Det h ar framhållits, att tekniken har ett dominerande inflytande på ubåtsjakttaktikcn. Ä ven motståndarens tekniska
framsteg tvingar till ex tre m. specialisering, när det gäller
ubåtsj akt. E tt fartyg, avs_ett för ubåtsjakt, bör endast användas för sådana operationer. Det bör vara uppbyggt onlkring sina ubåtsjaktvapen och sin elektroniska utrustning
(eldledni_ng, hydrof~ner m m), som i sig själv bör vara ful~t
jämbördig med ubatarn~~s motsvarande vapen och olokallseringsmeclel. Fartygen bor t o n1 byggas med tanke pa verksamhet inom vissa bestämda operationsområden; d et är
därför fransk a marinens nybyggnadsprogram omfattar en
hel skala av ubåtsjaktfartyg, felaktigt benämnda »escorteurs», ty eskortering är blott en variant av deras taktiska
användning.
Vad här sagts om övervattensjaktfartyg gäller i ännu högre grad om flygplan, helikoptrar och jaktubåtar. Att t ex
förvandla ett bombplan till ulJåtsjaktflygplan är en nödfallsutväg. Ej heller kan en bärgningshelikopter användas
för ub åtsj akt, ty den elektroniska utredning, som erfordras
härför, k räver stor vikt och utrymme samt fordrar en kraftig energikälla.
Hydrofonmaterielen är vidare starkt beroende icke blott
av ubå tens egenskaper och utrustning utan även av ljudets
utbredningsförh ållanden i vattnet. J aktfartygets asdic-dom
skapar problem med avseende på kölens utformning och
fartygets dockning. Nedsänkningen av domen borde kunna
regleras m ed hänsyn till det isotermiska skiktets djup. Prob1:met .~r löst för helikoptern och skall kanske en dag kunna
osas ~ven för fartyg.
Antiubåtsvapnen böra till sist vara åtminstone likvärdiga
~ed ubå tens vapen. Deras verkan är tydligen intimt förun~en med lokaliseringsn1.edlens prestanda.
MBarrned n ågra av de komplicerade tekniska problemen.
v en _om ubåtsjakten än domineras av tekniken, blir den
b~I~zhgt effektiv först oom den ~edriv_es av n~ycl,:~.t väl u_~ad p ersonal. Att halla matenelen 1 gott stand ar ett va-
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sentligt problem. Utbildning i detta avseende ~ir nö d \' ä n .
1
inom: alla inst~-~1s~r, allti~rån ~1ydrofonisten, radarO]W t'ct lö t:~g
och vapenbelJanmgen till p1loten, vak thavande offil" er l1
fartygschefen och förbandschefen. Kunskaperna fö n ii r,: n,
~enom tidsödande.. arbete ilaond_ men fl: am~örallt på sj_iin ~~s
1 luften. Endast dar kan ubats.Jaktbesattnmgen samtn nun::r!l
och den laganda skapas, utvecklas och underhållas, fii rnt '
vilken all framgång är omöjlig. Denna utbildning forde~~:
goda resurser och märk väl, även målubålar. Enba rt de t~ 1
skäl skulle vara tillräckligt för att ubåtar m ås te inga i de~
franska flottan.
l
Konleramiral Lancelot slutar med att erinra om a tt kam.
pen ~not ~båtarn::. ~11åste förb er ~~~a~ på _ lån~ sikt, oelt att
den Icke ar slutg1lllgt vunnen, forran hentlJghctern a ll')p.
hör l. On~ .. detta mål skall UJ1pnås, måste marinen l i Il ~ist
vara besJalad av vad man skulle kunna kalla »ub flts i"H
anda».
·'" '.
Lokaliseringsmedlens utveckling sedan slutet av
andra världskriget.

Artikeln är undertecknad med signaturen B. F., som in]e.
der med att påpeka, att man icke kan tala om ub nl sjakt
utan att nämna de medel, som användas för att lok al isera
ubåten, ty för att slåss mot en ubåt är det tydligen n ödvän·
digt att först och främst veta var den befinner siQ.
Under rubriken apparatur för undervattenslokali<: erin g ingår alla instrument för lokalisering, som använda va ttnet
som överföringsmedium. Ubåtar och övervattensfa rtyg, vissa
luftfarkoster samt hamninlopp m m äro försedda ml'd sådena apparater. Ubåt a r, som. alltid söker undvika a ll röja
sig, och har att göra med en fiende på ytan, som i a llmän·
het bullrar, använder i första hand · rent passiva lok al ise·
ringsmedcl, vilka avlyssna det ljud, fartyg på ytan a sta~
kommer. övervattensfartyget däremot måste, eftersom ubaten i allmänhet förhåller sig tyst, använda aktiv app aratu;·,
som utsänder ultrasonora vågor, vilka återkastas a v ubatens skrov, och vars eko avlvssnas.
Det finns också lokaliseringsmedel baserade på nn dra
principer, t ex sådana, som registrerar rubbningarn a i del
jordmagnetiska fältet, när en ubåt passerar. Sådan ap paratur användes av vissa luftfarkoster och för hamnförsvar.
Den materiel, som~ grundar sig på ljudets och ultJ·a l_i ndet;
egenskaper, är icke ny. Den började användas vid sl ut et 3'
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.. ·sta världskriget, och n ågon förändring av principerna bar
:; <J[ rum ,sedan dess. Men i likhel med radio och senare
Jcl~ta;-'"har framstegen inom elektrotekniken också kommit
ra dervattenslyssningen tillgodo med ofta revolutionerande
unl1eter i detaljerna som resulta t. Materielen ifråga ulveck~~~ alltjämt i ~~1ab~ ta_l~t, ~nen varje nation si)ker behfdln
sista rönen for s1g S.Jalv. )
deFörfattar~n övergår d~refter till en all m~ n t hållen ana_lys
den aktiva och passJVa hydrofonmater1elens utvecklmg
avelan 1944-45. Orsakerna härtill anges vara två, dels elek~:oteknik ens framste~, som v~rje dag; sk apa r n)~a möjligh~
ter, dels - o<.::h d~t ::.r d~t dJupast l~ggande o ska~et - .. ubatarnas utveckling, m for v1lken m a lenelen f ra n sista varldskriQet visat sig stå vanmäktig.
J:f'n modern ubåt kännetecknas uv hög fart i uläg e, förmåga att upp ehålla sig i uläg e under ltmg ti d od1 ptl slm·t
djup samt förbällr~d ~eväpning_. Dessa egensl~aper ha starkt
inverkat på lok a hsermgsmalenele ns utvecklmg.
Under sista kriget hade en ubåt - när den väl lokaliserats - föga chans att komma undan ubåtsjakten, t o m om
alla anf all mot honom misslyclwdes. Det räckte llled den
enkla åtaärden att med bibehållande av kontakten hå lla honom ne1~~ under vattnet och förhålla sig avvakhmde, antingen tills han blev kvävd eller måste upp till ytan för att
andas, då h an blev ett lätt byte för jaktfartyget En ubåt ,
som visste sig vara upptäckt, försökte i regel dra sig undan genom flvkt , vilket endast kunde ske med svörighel
på gru nd av dess givna fart- och djupcgenskaper.
:.Ju är situ ationen en annan. Ubåten har å ena sidan vapen, som gör det möjligt för den att hålla jaktfartygen stången, å andra sidan kan den mvcket lättare undkomma, emedan
den går fortar e och djupm~e . Ubåten måste alltså förstöras
snarast möjligt, om kontaklen icke skall förloras eller j aktfa r tyget självt bli förstört. På grund av vapenutvecklingen
har striden u båt-ubåtsjakt mer och mer förlorat sin tidigare karaktär av envig. Man strävar efter att anfalla ubåten på så långt håll ~om~ möjligt m.ed vapen, som liknar
den Idassisk a torpeden, eller med andra maskiner, vars
bana kan beräknas . Men de gamla eldlcdningsmetoderna,
~uds a ldigen vädjade till ubåtsjaktofficerens intuition,

~ 0 1~

') .Trnfr Prof. Dr. A. Esau: »Entwicklungsmöglichkeiten und neuere
A.nwendungsgeb iete der Ortung mittelst elekt!ischsr und Ult.rachallwellen»
l B"
llcherei de r Funkortung- Band 2, Teil II (1953). (Red . anm.)
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k an ic k e användas för att bestämma målets födlyttn in u L
.
lll.
cl er »f·'l y g t'1cl en» pa gruntl av cl e nya vapnens stora
l" o n.
M:;m mås~e 1~u }'-o11struera .?ld ledningsinst.nm~ent, som {\~~
mmstone 1 pnnc1p overensstam ma med artillenets. Ej hel l .
k an.man längre best~mn_1a häringen till_ målet gen o 111 ael~
utmarka dc lYenne l'lklmngar, mellan v1lka ekot be fin ne.
sig och sedan a nv ända sig av mcd elr iktningen, den s k Ill il t~
bäringen, _ty denna är behäftad m ed betydande f el. :\led
moderna mstrument kan man med stor noggran nh et be.
st~im ma riktningen till målet medelst ett enda eko. Da de n
modern a ubåten har stora dykdjup, är det slutligen n um et·a
ofta nödvändigt att kunna bestämma dess djup för al l ,, 0 1n.
m a åt den, vilket också komme r att bli möjligt.
.
Det kan tyckas, som om dessa förbättringar lJloll til lföt·
sona r-problemet få nya elem ent, av vilka en del d essutolll
funn os på den materiel, som va r i bruk vid krigssl ute t. lä :nför m an därjämte kostnad erna mell an m od ern och :tldre
m ate ri el får man intryck av alt få betala de minsta förbättringar mycket dyrt. Men man Hn· icke glömma, all ·tsdic
eller sonar redan vhl slutet av and ra världskrigel n:1s la n
hade nått gränsen för det möjliga, d v s alt det ick e gic k
att h öja räckvidden ytterligare utan att öka appar atlire ns
omfång till a nsenliga proportioner.
Ubå tens ökade fart har i sin tu r medfört, att nHHic ma
ubå tsjaktfartyg äro mycket snabba, varför åtgärd er måst
vi dtagas för att möjliggöra hy drofonlyssning även vi d hög
f~rt. Med den ökade farlen kunde man ej h eller läng re nöja
s1g m ed enkla hydrofoner, som blott arbetade i sc k•o rc r
på 5°, ty täckningen skulle blivit alltför då lig. Alla dessa
faktorer ha lett fram till instrument, ojämförligt m.' eket
mera avancerade i. teknisk l avseende men odes:?! lll\ rkct
skrymmande och tyvärr mycket dyra.
·
Problemen äro desamma för ub åtens deL Eftersom den
tvingas uppträda i uläge mycket mera än förr, har d cu ilehov av mera fullständiga oc h säk r a lokaliseringsmedeL Den
bör kunna ulför a anfall h elt i uläge utan hjälp av p er io.; kop,
vara i stånd att i detta läge välja mål samt er hå lla en fullt
klar bild av vad som äger rum på ytan. Slutligen skall ubilten numera kunna anf alla icke blott fartyg på yb n ut an
även fientliga ub å tar. Den moderna materielen up pfy ller
alla dessa krav.
Detta om jaktfartyg och u båtar. Vilk a möjligheter h a r el ~
flygplan och helikopter i dessa avseenden?
Hedan under sista världskriget var flygplanets roll i nb:'dso

. ·t

11

m ycket betydande. Genom sin radar tvingade d e t

Jal~ t~n att h å lla sig i uläge så myck et som möjligt. J-hirige-

uba minsk ades ub åtens aktionsradie elle r åtminstone farnolllmder förfl yttning. Genom sin MAD (Magnetic Airborne
tent~ction) och med hjälp av »so no-buoys» kunde flygplaDet stund om lokalisera men framför allt spåra upp ubå ten.
11 eVi vet a a tt ub ~ t e.n reage~· ad~.
inför hotet frå~1 h~ften ge10m att öka utbalhghcten 1 ulage. Flygplanet atengen har
}örbättrat sin ra.d ar f?r ~tt ku_1~na upptäck:a ~.. o 1:1 perisk~)psbservationcr; aven ovnga h.Jalpmcdel ha forbaltra ls. SlutUoen h ar en nykomli1~g upyträ~t, n~11~1ligen he.likop~er~1. Den
tgör ett utomordentligt vardefull t tlllskott for ubalsJ akten,
~å den dels kan förflytta sig snabbt som. ett flygplan, dels
i likhet m ed jaklf~rtyget stoppa på ~iss plats.
. .
Hur kommer da kampen mot ubalarn a att te s1g 1 ett
kommande krig?
De t är sannolikt, att flygplanets roll blir ä nnu viktigare
än förut. Det är också sannolikt, att helikoptern har utv ec''-lats i stor stil, så att den kan lokalisera ubåtar på största
möjliga avstå nd från skyddsföremålet Man kan förutse, att
en ubåt, sont lokalisera ts av ett flygplan, successivt kommer att anfallas av ubåtsjaktplan och h elikoptrar samt till
sist jaktfartyg, om d en icke oskadliggjorts dessförinnan.
Ubå ten å sin sida kommer icke alt behöva insätta anfall
från nära håll, utan kan använda sig av robotar eller atomvapen på stort avstånd.
Ubåtsjakten konnncr därför a tt tvingas till att oupphörligt öka lokaliscringsavstånden, d v s flygplan och helikopter tilldelas en alltmer framträdande roll i väntan på nya
hjälpmedel, som till sina prestanda äro klart överlägsna d e
nuvar ande.
Avslutningsvis anför författar en, att marginalen mellan
U~åtens möjligh eter och dc motmed el, som disponeras, tills
VIdare är d cnsannna som förut. Det finns ingen p atentmedicin mot ubåtshotet. Endast genom k o nccnlr~1tion av olika
v~randra k ompletterande motmedel kan man hoppas övcrv~nna det. Av erfarenheterna från sista kriget kan man
v~sserli gen kke dra u t taktiska lärdomar, som med säkerhet
1alla för _nästa krig. De äro dock Jnt~·cssanta _såtillvida, att
{et var hll stor del tack vare stanchga tckmska fram steg
~yed. avseend e p å lokal~.seringsmed~.cn ,_ som de ~ästa_llierade
t rllt:Igen olyckades bcmastra de~ .. ~J.?dl_Iga hot, for :1lket dc
~ska ub atarna utsatte deras S]oforbmdclser framsteg,
~~~~ möjliggjordes genom en elektrisk industri av mycket
1
omfattni ng.
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En v iktig följd av ubåtsj a k.tmaleri.elens allt .~ tö rr ~ te](_
niska fulländning och mera clJfferent~~ra~le anvanch~Hl g :\j,
å terverkningarna i fråo a om sammansattlung och utb lldnin
av den pe1:Sonal, son:' skall underhålla och b~tjän a den~
samma. Hittills har detta anförtrotts hydrofomstcrn a, nät
det gäller lokaliseringsapparaturen och torpedmatt:osc rna
när det gäller vapnen. En särskild yrke~gren avses H~f öras:
enbart avsedd för underhåll och reparatiOn av mate n"l föl'
lokalisering av ubåtar, vilket komJner att medföra l~ ätl re
unelerhåll och härigenom ökade prestanda hos mal enclen.

.~t

ena hestår i att låta handelsfartygen navigera enehuru enligt vissa re.g~cr, avse~! da ~tt så m~·cket som
ski. ·{j at undm:dra.~a d~m fran de1~ hen~llg:: spanmgen: raJll0L~tnad, forskarmnmg, maskcnngsmalnmg, vagar ulan(~J~ de vanliga sjöfartsl~njerna, passage natte~id av farvattensf?1 .t ·än<mingar etc. Pa grund av radarn ar denna metod
fol
b
.
.
i-''
t.d al ineffektiv
1110111
omra(l en, son1 lCUlUla avspanas av nen
1
. ~" flvO])l an och fartyg. Däremot är elen alltjämt av värde
liact
.
··
. "!ll Jb
områden,
dar
endast t··lCU(l ens nw<l erna u La" l ar opc1.1~~a , då dessa sl.änditlt uppel.~ålla sig. i uläge, varigenom de1
bhr bc&~ransad
t1ll hvdrofonernas lyssra 5 sp"llingsrat!le
«
.
"
nin os porte.
.
r)~n andnt metoden består i att förse handelsfartygen med
defensiv bev~ipning. l?et _förek.om allmänt y~ scgeHI~.tt~Jrn~s
tid : några kanone1: l_Ja dack gJon~ c de~ moJhgt atl varJ,a s1g
för piraterna och 1L1and t o m for nundre kaJ?arc. Dec var
också i regel fallet under dc två sista väddskl'lgen, då lastfartygen försågs med en medel:wå~· kanon för. ~:eträllsky.dcl
samt en efter hand allt mer effektiv automatmas som narluftvärn. Såclan bestyckning synes dock hi.idancftcr bli fl\:
allt mindr e värde mot ubåtar, som icke längre uppträda 1
marschläge, och mot hyversnabha flygplan.
För u tom dessa metoder för självförsvar har man ofta
prövat att transporlera trupper och dyrhar materiel på
stridsfartyg. På så sätt kastades befrielsearmens förtrupper
ilan d på Korsika i september 19-13. Men såda na företag ha
utsik ter att lvckas endast om de verkliga transporlfartygen
kun na f ölj a efler, och de tarva särskilt ~>kydd, Metoden är
i allmänhet icke att rekommendera. UtbYtet blir dåligt, d{l
t ex kryssaren »Montca lm» på 7.600 ton ·för en trupptransport till Indokina endast kunde förlägga ;)00 man ombord,
rned an linjefart}·get »Yille cl'Oran» med samma tonnage lam··
de t a 2.000. »För den som förv8nar sig häröver, hör j a g förkl~ra, att det ifn1ga om transport av personal är samma
skillna d mellan en kryssare och en linjefmgCJre, :-:om mellan
en. stridsvagn och en buss», tillägger författaren. Blir det
stnd , betyder det dessutom katastrof: de italienska kryssar~ a >~~ ar.~i anos>: ocl! »Gu~~sanos» trage<)i, ~U\. de lasla~!c n:ed
e~1 Sin for Afnkakarcn forvandlades tlll facklor av Jagmua
»SJld1» , »Legion» »Maori» och »Isaac Sweers» i december
1941 , torde räcka som exempel.
l· I strävan att undvika direkt konvojering, såsom va.ran(~e
rÖ~~ls~mt. och all.tför de~ensi':t betonat, h~~.r ma.n perto.~lvls
ech ag1t offens1v spamng efter och nedkampmng av hen1

c

v

Ubåtsjaktfartyg.
Artikeln hm· författats av konteramiral (R) A. L qJO tier
och behandlar endast övervattensfartyg. Han konstat ~n' r inledningsvis, att behov av konvoj~rin.g och .~s~.;.orle nng I!å
sjön har funnits ända sedan manmskan borJade ntny U]a
tlct Öppna havet för kommunikation ?Ch transport. J? ct w undar sig på nödvändigheten av att d1rekt skydda vankf ulla
lasler, utsatta för fara. Det är omöjligt alt åstadkom ma ett
fartyo som har stor transportkapacitet i förhålla nde lill
tomi~';get, och s a mtidigt är försett med sådant ~ky dd och
sådana stridsmedel, att det kan stå emot en specw.lu tru stad
angripare.
Författaren går därefter in på ämn~t I~oiwoje~ing 1 ) i . sjö·
strategien. Denna verksamhet bar alltid mnel?ur1t en of nnl·
lig börda för sjökrigsledningen, ty om. ett kng skall. b m na
föras till ett segcrrrkt slut, måste struls~artygen ~~ Hu ~ .l!l
för andra uppgifter, såsom anfall n~ot flc~1de1~s s.Jo ~o mJ n·
delser och samverkan med landstndskrafter 1 avgorn nde
operationer. Härav har iden r:m sjöherraväl~~~ ~ ålm in~t on:
relativt sådant - uppstått, v1lket gör det mo]llgt att n~m sk,
på skyddet av konvojerna och i stället l~sgöra ma x_I.nnu.n
av stridskrafter för offensiva operationer. Trots alll io rb!Jt
emellertid konvojproblemet en tung belastning, dels ~ llledan
konvojen måste rätta sig efter det långsammaste f art yg~t
i densamma samt hänvisas till varierande vägar och o lll" 3 j
gar, dels med hänsyn till den allmänna husbållnin~cn Jl]Cl.
stridskrafterna. Därför har man alltid sökt undvik a cll_e~
så nwcket som möj ligt begränsa konvojverksamh eten ge
nom följ ande två metoder.
.
.. . jcJ;e·
') Någon åtskillnad på begreppen konvo j ering oc!l1 eskortenng go res

<

'
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dcns handclsförstörarc, erövring av deras baser, insh inn 11 •
o~h blockad av dc1~1 , eller också övervakning och avp at~L 1!~'g
nng av transportvagarna. Dock har man ända till oeh
esista världskriget icke kunnat undvika det direkta sk \' t;T'cl
Men trots de avsevärda framsteg, som gjorts med m s'eeL elt.
o
•
l
.
il(('
pa spamngsmede mot luften
och under vattnet, oc h trot
den -~n_a b_bhet, varm ed anfoallsgrupperna kunn~ ingrip a, ä~
det sake1 t att flygplan, ubatar och robotar - 1 m orLon ·'
v_äl som i gå r - skall kunna undgå dem och lyckas Lo n n~~.'
till anfall mot transporlfartygen.
"
Samtidi~t s?m },;:oJ~voje~-ing mc~·. än n å gon ~in fö r ut kommer att bh not~_vand1g, l~ln· uppgiften ~llt svar_a:·~· F h· g111anets ?ch: framforallt_ hellkopterns roll 1 konvo.]tpnst en blir
a l~t vikl1gar:. Innc~~r det, att eskortfartygens roll m inskas?
VI t_:o _d e~. Icl~c, tv ~trlom _komm er man s? m vanl~g t aldrig
att fa tllLt :ack~Igt ma~g a dara:, m e n de mastc h astigt k un na
an1?assa stg for angnparnas öiw de presta nda , som b li rc y0 _
lutw ne r~nde . ~skorlfm·tygens u l veckling unel er de 'ven nc
varl~lskr1gen visar, a t t så dan anpass ning är möjLig.
Härefte t· redogöL· fö rfa ttaren för huru eskorl/arf!J( et 11 t.
vecklats och blivit en särskild farlygs typ. Ända in i l;) :dc
å :·hundradc t hade galären i Medelhavet molsv aran d up pgift. I och med att d e slora marin erna p å 1600- cclt 1700t_alet införd e olika kl asse r av örlogsf artyg - linjeskepp och
frega tter - sammansattes skyddsstyrkorna mc:.! h iin~ Y n iill
konvoj er nas betydelse och dc fientliga styrkor, som k un de
förväntas anfalla dem.
Denna regel är giltig ännu i dag. Då t yskarna s· lle in
sin a största s tridsfartyg mot de transatlantiska kom· .jc rna,
m å ste britterna sälta in motsvarande enheter i sk- dde l:
»Kapardivisionen Scharnhorsl-Gneisenam> avstod i h >I'I.Hl l'i
1?-U fr ån n_H anfa ll a en konvoj, när slagskeppet »Rn mi llics»
siktades; hkaså i m ars sa mma år, vid uppli.idd cn l Y ,J[t
»Malaya» uppträdde som skydd för en annan konYo.i Sa ,11·
m a problem uppslod i fn"tga om skyddet av 1\laltrll onvo·
jerna, som voro inom räckh å ll föt· ilalie nska flott an sntnl
för konvojerna på Murm a nsk, s{l länge »Scha r nhors >> och
»Tirpitz» kunde gfl till sjöss från fj~nla ma i Kon •norgc.
Problemet kommer a lt vara d etsamma i morgon inn111 onlråden, där tunga kryss ar e kunna ingripa i sky,dd av !t,l nBarfartygsflyg eller på angränsande kust baserade fly!l'it ndskrafler.
I slutet av 1800-tal ct börj ade små, SJWCialbyryo·fl a strids-t
• "'"'
1o
f artyg upplr~ida, av sedda för överraskande operationer
11
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.... .e örlogsfartyg och konventionella lastfartva. D e voro
-tol 1
dl f. .
_,
förs ed d a _me u·a t1gt verksa1~1m_a vapc1~: D~tta
tving ade i
. ·ttil' till hyggande
av
for sKydd häre mot.
sin
.
. specwlfartvg
J
oessa fartyg fmgo _prcfixet »Contra-» el~er »an ti». D en första
t ,pen v~r toq~ed Jagar~_n (cm~t r e-torpi~l eur) .. ~~der första
,;ärJdsknget, ?a.. man forsta gangen s~alldes u~for hotet av
båtsanfall pa oppna havet, byggdes 1 Franknke kanonbå~~r' för ubåtsjakt, typ »Bataillcuse». Då flyget und er and ra
,ärldskriget bevisad e sin stora effektivitet i anfall även över
:]ön, utrustades eller .~YbY.ggdes t;,skortfartygo och. eskorthangarfartyg, avsedda for forsvar bade mot ubatar och flyg.
~Jan in såg också snabbt, att mängden erforderliga sådana
fartyg bestämdes av operationsområdenas omfatting och antalet fartyg att eslcortera.
Avvägningen mellan antal och enskilt värde av stridsenheter av olika slag innebär i själva verket ständiga kompromisser. I fr åga om ubåtsjaktfartyg t ex skulle man kunna
säga, att om de byggas för samverkan med d e starkaste och
snabb[•Stc oce_angåe nde sjö-flygstyrkor, äro dc också lämpliga för alla liknande uppgifter, ty »den som kan d et mesta ,
kan oc:kså det mindre» . Ett så dant ub åtsjaktfartyg blir emellertid mycket dyrt, och enligt erfarenheten kan icke en s d e
största nationer ständigt förfoga över tillräc:kligt antal för
att lösa alla uppgifter.
Författaren komm e r härefter in p å differentieringen av
eskortfartyg i olik a typer under de båda världskrigen och
konstaterar i samband härmed, a tt det är ga nska mä rkligt
att un_gefär samma typer kommo till använ~lning under b1t~
da kngen för skydd av hand elskonvojer:
»Patrol-crafts», kust-eskortfartyg eller bevakningsfar tyg på
?25 to~ typ »Sabrc» från 194-2 eller »l'Agi le» från 1955 äro
lllgentmg anna t än moderniserad e och motoriserade v ersioner :;tv »Batailleu sc» från Hl17;
. avi~o-esk ortfa rlyg typ »Bisson» eller den amerikanska
~,~.E-1da_s. se?1» p åmi nn er. om »Mcuse» -typen från första världsIget (mforandct av cllesclmolorer bar dock medfört en av~evärd öh1ing av aktionsr a dien för de båda förs tn ämnda
YJ?erna);
l ,!re~atterna typ »Surprise» av brittisk konstruktion, m e d
l~t1 ?hl"a maskinerier, likna omisskännligt >>slo ops» tvp »Bell'IX » frå n 1917.
'
sl..:.ulle dock va r a orikti14t a lt hära ' : dra de_? sluls~tsen,
li~<l c e lesultat, som l1ar bevisat dessa far lygs andamals cn" le t under tvenne världskr ig med 25 års mellanrum, skulle
L
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gä ll a äve n för fra mtid en. Likh etenberor tydligen på övc ren.
:slämmelse n i prestanda mellan ub åten av 1917 och de n .,~. k e nog o f' ta upprepa, a t l cl e u l)a t ar s on1 :it''"
19-12. Man kan Ic
i tj änsl för närvarande , och i ännu högre grad dc, som äto
und er prov och f örsök, ha hell a ndra prest~nda. F örf a ll;~
ren går så in p å ubåtsjaklj'a rtygens bestyckmn g och tt ln l.~f
ning samt säger g_enast ifr;m, atot det n_un_lCr a är olänk bau
att ändra om rekvHerad e f1skelralar c hart1ll, som ma n g.iotde 1915 och 1930.
191-1 var övervatten sfartyget värnlöst mot en ubåt i u!;iae ·
inlel lokalisc ringsmcdel , inlet vapen all anfall a d en n~c[
fanns. Om den uppläcktes på peri_s~'-?psdjup, var r am ning
eller k anoneld mot tornet enda m o.]llgheten alt ko m1n n at
honom, då v a nliga granater icke tr~inga djupare ne(l 1 \'att.
net och rikoschette ra på slön·e skjutavstån d. Den för stu anliubåts]n·oj ektilen var en gr a nat, vars spets avsku r its 'i ll en
stvmpad kon , f ör att förhindra, att den rikoschell cra dt.' mot
vältnet. Nästa bestod av en bomb, som släpples ned P<l pl atsen för ubåtens anlagna läge och exploderad e pfl avs et dj u]l.
Dc första bomberna utgjo rdes av stridskone r till ka s c rade
torped e r, vt!l'S tändrör var förbundet med en stilllr ~J <I, l' ast~:att iill den trälåda, i vilken bombeD levererade s. En, ko rtändan på lådan togs bort, varefter det hela tipp 2dcs öw r·
bord a kterut. Trälåd a n blev kvar på ytan, och h1 nd rö ret
:salles i funk tion, när ståltråden sträckts upp. En lildumde
a nordninu: serietillver kades under namn av CM-g n'mltcn.
Laddninge n bestod av 50 kg trotyl, inneslutet i en c ~.li nd~r
m ed halvsfärisk a ändar. I ena änden fanns en tapp , Jl<l vtl·
kcn kunde trädas en mindre plåtcylinde r, formad s l !ll ~n
trådrulle. D e n tjänstgjord e samtidigt som flottör i st~lllet for
trålådan oc h som rull e för en ståltråd av 15 m ciers langel
för tändningen . En säkerbelssp rint lvärs igenom ta ppt n försäkrade floHören till laddningen . Granalerna voro U !lJl ~;lall. ., rt
,
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Tvenne losnmgar ute xpenmentc rades.
~ruppc~· av mik~:?fo~:cr ins~atte~ i valvet i ~arL):gsskroY~.t 3~'5
o1~1se sulor om forst:ven. bn sadan anordm_n g mmo n ,l~ ,,~ 17 .
pa eskortfarty gel »~olre Dame de la Mer» 1 nov e mb ct 10 h
vid samma lid på »13ataillr us c>> J n~ 1.
Den a ndra l)t~övades
.
bestod av en mikrofon, fastsatt i botten nv en strul ~"·.. l 1.ns
pt1 vanlera sidan av fartyget. Anordning en kunde sa !l,.
o

1

cd geno i~1. och under en _5 m lån g sl~lllub, kardanskt uppn:·ngd i ho]d m ed huvuddack , samt vndbar medelst en ratt.
l~~0 . att app a r aten skulle kunna använd as, måste s[lväl hul' ~rm as ki n cri som samtliga hjälpmask iner s toppas, en no o
:,
~~~ v ansklig situat~on i n~~rhelcn_ av ~n ubåt. .
e
d
att
med
samband
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t,
varldsknge
forsla
Vid slute~ av
iez o- elektrlska egenskape rna hos en platta . av kvarls-slål
p pptäcktes av protessor Langevin, framlade denne en enkel
~~1 etod a tt u ~sända ett 1_'-nippe ullra~onora vågor och ta emot
dem igen efter r c!!ekllon mot en 1 vattnet nedsänkt kropp .
p rincipen för a sd1e elle r sona r var hänned klarlagd. Scdan
å r 1920 har. ultraljud anv~inls i form av ekolod för kontinu erlig lo dmng ombord på farlyg under framfart. Snart efteråt kom man ptl iden alt vrida den ultrasonor a projektorn
9(} och använda den för förbindelse mellan ubåtar i uHi.Qc
s k undervatte nssign a l:mläggning . År 1022 gjordes försbl~
Med farty111 ed denna apparatur mell a n övervatten sfartyg.
nuvarande
med
likvärdiga
resultaten
blev
e
d
gen stillaliggan
asdi c eller wn a r, men dc blev o snabb l lika med noll ni.l r
fa rtygen salte fart. D å delta icke inträffade med ekolodet,
var s sändningsy ta låg i pl an med kölen , kunde man sluta
sig till att ekonas ul eh liv~md e m<'\ste bero p å vatteJwir·.rl ar
och luftbubblor kring den vridbara ultrasonor a projektorn .
Man måste ~1lltså söka finna elt säll a ll k a psla in d enn a
hydr odynam!J skl. Försöken avbrötos emellertid. Det va r sedan engelsmän n en , s om löste problemet oenom ntt forma
om projektorn till e n kropp med bydrodyiu~n isk profil, fvlld
J~ed valt~n och försedd med en mellanvägg , genomtr~1nglig
f~r ultralJud. D enn a t> k »dom» möjliggjor de ullr:twnor sändmng och I_no ttagning un(ler gång.
. Trots vaxland c räd,:vidd och andra relativa svaghete r
rJOr~!e de_nna a!~Onh:ing l förening med !'a(iar med dc'ss beydhgt stmTc rackv1dd det alll SY~'\rarc för de konv en lioop e rer a, eft e rsom de da och då m ttste upp
~1!fla ubåt.~rn a
ytan for att ladd a Lnttcrierna .
, Ub~ tens första mot;l tgärd för att und g{l as die var a tl dv1
~~a . dJupare. På 30 mclc:·s djup gick d e n klar under us cli~1'~t~pe t på 400 m ~1 vslånd, på 150 meters djup på max
rÖ, l n1. I väntall p å . att asdic. :;kulle bli riktbar nedå t, inllct». Delta innebär
e en gelsmänn e n det s k »smvganfa
'
atlt( ett
-~
·
.
·
kar . av Jaktfarh·ge n hgger kvar på lämplig plats och lofar:~,et a~· ubåt:n även p:J sto rt djup samt leder fr mu övriga
s
1110 ( gb!lll ~nf all. Metoden har med framg&ng praktiserat
u at pa 100 m djup .
0
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I och m e d att den verkliga ubåten nu uppträder m ed sto,
självständighet under vattnet, med dykdj_up p å f}era lnt nlh~
meter och en n1.ax. fart av storleksordmngen 2;:> knop, föl',
svåras lokalisering och ubåtsjakt avsevärt.
Då ljudvågorna tränga ned snett igenmn vat~enski k t tnc\l
olika temp eratur, böja dc av och absorberas, v1lket b cg rän.
sar det avstån d , på vilket en djupt gående ubåt kan l lka li,
ser as. Kanske är lösningen att sänk a n ed sonaq~roj ck tol'n
och d es h ölje, format som torp e d eller paravan, till sa n111 J<
1
djup som ubåten, liksom man gör med fiskl oden oc h helikopterns lyssnarapparat. Man kan oc.kså länk a sig :t tl en
jaktubåt utför lokali seri ngen och leder fram j aktfarlyt-(c l på
y tan till ett n ytt slags »smyganfall». Härvid å ters tår cJ nellertid problemet med förbindelserna d em emellan: med ultrasonora vågor stöter man på sa mma for tp lantningssvårighetcl'
som ovan, med radio måste ub åten gå p å periskopsdj up.
Dessutom har det hittills ansetts, att egen och f ientlig u båts
samtidiga närvaro paralyserar egna övervattcnsfart: g och
flygplan:::; an f all på grund av risken för misstag. Del ~;" sn .lrare i samverkan med ubåtsjakthelikoptern man fa r sö l;fl
den nya formen för »smyganfall», ty denna kan - u lnn risk
för molanfall av ubå lar - stillastående i hlflcn sä nJ, .t ned
sin asdic över ubåtens antagna läge. Jaktfarlygct k :u dtiremot icke stoppa utan alt riskera atl tr äffas av en to rped
från ubåten.
Tack vare sin höga fart i uhige <
].;an den modern a uba lcn
lämna jaktfartyg på ytan med lägre fart b:-~kom si;.!. särskilt på öppna havet, även om del då och d8 måste Jll inska
farten för att lyssna. Å andra sidan bullra dc snabh,ac ncle
ubåtarna, varför lokaliseringsavståndet med passiv 11 ~ d rofon ökas avsevärt. Under dessa förhållanden har j al lfa rlyget möjlighet att skjuta torped mot ubåten eller di rige ra
samverkande flygplan emot den.
..
Efter alt ha lämnat dessa framlidsperspektiv ptl l( k allsering och upprätthållande av kontakt Jämn a r för f. t tar~~1
några synpunkter på strid mrllan jaktfarlurt orh m od('T l 1
ubåt samt nya ubåtsjaktvapen. Han har tidigare cri1 ,·al
sjunkbomben, oegentligt benämnd granat. Dess Jms tanc el
precision är uppenbar: jaktfa rtyget vänder förs tä w n n~~
uhåtcn, men fällningen sker akterifrån. En för ubitl''l1 ".allt
dcfull tid förflvter alllså, innan akterskeppet konn ncr 13 .
över ubåtens b-eräknade läge. Den f a rliga zonen k n <10 ~J~1
ökas enligt välkänl mönster genom fällning av sj unkb 0 111 n1
fält med hjälp av tidtagarur och sjunkbombli:ns turc, so
skjula åt sidorna.

or

G 10m att införa svagare laddningar, som kaslas ut i
. 1. ~~en och detonera vid ansla~ .. mot måle ~, ha~: det bl~vil
J,I~ ~1 fgt att ställa UJ~P l~astvapcn f_orut utan nsk. fo r cgcl f~r1110] ~Hedgehogs», Sqmds» och S]tmkbombkastare med hog
ty~i/~1 tningstakt. ä r cxem1:el h ärpå. Man. sträv nu eflc~· att
u~. Jl·astanordmngarna nidbara trots harmed forenad viktsaol a '
<:? • ·11 g· och öka l utrymmesbehov, t
ex c1c. n mnen' J~a ns l.-:a
1-~11
oHedgellog
· · 1~a ~ L'1111.b o»... 1-r·at:e f' t er
Mark 15». och den 1y~·1Lt~s
». . Jet tydligt att tekmkerna böra mnkta sma anslrangnlllgar
a~ cen fjärrstyrd ubåtsjoakttorpcd, ~örs~dd mc~l måls?kan.de
ets och användbar pa alla lokahs~rmgsavstancl. RackvHlcfen avgör dessutom? om ato.:n~addmng I5n1~ anvandas utan
fara för skjutande farlyF. Har1gcnom h!~ rts l~ern~ b etydande för elen m~derna ub a~en,_ om den roJer sig pa stort avstånd under gang med hog fart.
.
Jaktfartyget på ytan och ubåten tendera al l slå m pft samma vägar, när del gäller att öka anfallsnvstånd och h:ddnino·svikt i vapnen. För närvarande synes dock ub ålen 1 .en
envig h a det bättc r utgångsläget för att kunna lyssna ?ch skJuta m ed säkra f aktorer »nere i <le lugna oell tysta dJup en». I
maj 1944 t ex befriade sig »U 371» successivt ifråil f.r cga Lle rna »Menges» och »Scncgalais» med hjälp av akusliska torpeder. Den skull e icke ha blivit sänkt, om den icke av n t~
gon anledning h'ingats inta marschläge inom porte för »ScIH~gal ais'» kanone r. För a tt möjligheterna till framgång sk r: ll
öl, as, böra ubåtsjaktfa r tygen samv erka i förband, eller i:innu
hellre med flygplan elle1· helikoptrar, så hinge snabba och
säkra fö rbindelser med j aktnbt1 L icke kan [~stad kommas.
Vad beträffar konvojproblemet i atomåldern påp~kat: författaren, att uppmärksamheten hittills överallt vant n ktad
på den luftburna n lombombcn. Man kom snart till den slutsatsen, att fartyg till sjöss höra sprida sig till mins~ 2.00:G
n~eter från varandra, när det g~iller A-bomben, och llll ml"nunum 10.000 meicr numera, n~ir H-bombe n är ak lucll. Da
r~ckvidden fö r aktiv hydrofon alltjämt .i:ir begränsad till
nagra 1.000-tal mclcr, måste diirför anlalet eskorlfarlyg ökas
avsevärt, om en effektiv sknldskärm skall erhållas. Men om
~:1talet eskortfartyg blir lil.~a stort som "d~ !m· tyg, so!n sku.1l
. '-Yddas, torde d et v r~ ra hattre alt avsta fran konvoJer, och
~s~~äl,let låta varj e farlyg ml~'ige~a fri~t tills<.u~unans med. ett
l" 8' 0 .ltfartyg. Man kan ocks~1 fraga sig, om 1cke den Ilasta
? 1~ 111 gen vore ntt förse handclsfartvgcn m e d automatisk lo]'a
.
sl· Isenngsapparntur
mot uhålar, typ" »Sono lmoy». J:> ao sao sa.. t.t
1 farbrget hinn a dra si!!
'-llle
... , undan och tillkalla n~irmaste
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ubåtsjaktfarlyg. DcUD tord e i fr a mlid en bli det me st O lJJ 11
'
Lärliga ins trum entet i handelsfartygens cgenskydd.
Atomladdning skulle vidare lik av~il kunna a nv änd as i 11 1.
nor och sju1lkbombcr som i torped er' ) . Cbåtstorped cr oc\ '
ubMsminor m ed atomladdning talar också för en ök n111 o al
av~t~u.Hlcn i konvojerna_: Mcdim dc~ synes vara riska hel t f~i~:
ubalspktfarlyg all anvanda atom s.Junkbomber, kun n ,l s:'td~
na anvi:indns av flygplan och helikoptrar, an tingen dc ~an';_
verka med jaktfartyg eller ej.
Mellan dc båda viiridskrigen intresserade man si g i stort
sct_t n_1era för att bygga jaga r ~' .. ultys t a d~ för spaning och
stnd 1 samverkan med tunga S.Jostndskraftcr eller ii"ll· nattanfall med torped, än för skydd mot nbt\ta r och fly g. Dc
norska operationerna och det nya ubt1 tskrigct mot s.iii k 0 111 _
munika tioncrna tvingade till omedelbar förstärknin g av de
lälta fartyg e ns beldimpningsmcd el mol luften och m o! uhålar ~;aml till byggande a v specialfartyg för skydd ay In n delshHwojerna. l 1 lvecklingcn fortsätter i dag i samma s par. Hos
det moderna es!.·orltzbätsjaytf'a rtyget utgöres artille riet huvudsakligen nv kl'aftigt luflvärn, helautomatiserat och med
radareldledning. Samtidigt som de klassiska sjun ldJO m berna och kastarna bibehållas hestvekas de dessutom me d untiu båtsrakeler och ubåtsj akttoq;ed e r. En max. fart av åtminstone 25 knop erfordras. Materielen för lokaliser in g mol
luften och under vattnet ji:imle anordningar för drif ten , t ex
kraftkällor, fordrar avsevärt n t rym mc. E l t fartyg, som i sig
skall förena uppgifterna som ubåtsj a kt- och luflvärn sfret:(all,
.
får ett tonnage på nära :1.000 ton.
Den amerikanska flottan inriktar sig på följande sp cc wltyp cr:
D.D ~ cskaderjagare, en utveckling av typerna fö re 1Q-!0;
DDH ~ >>radar pickels», särskilt utrustade fö r lu ftr acl:Hspaning och jaktstridsledning:
DDE - snabb a eskortjagare av eskadertyp för u!Ja tsjakl.
DE ~ eskorlfartyg (uMtsjaktfartyg) för konvoj sk nl d....
Engelsmännen higga tyngdpunkten på eskortfar tyg foJ
ubåtsjakt, benämnda snabba fregatter. De första, ty p »R oc·
kel», äro ombyggda jagare. Samtidigt bygga de sn::tl>b a fre·
galler av t yp »Quality» och >> Utility».
ul·
Den franska »Sureouf» på 2.750 lon anges vHn en .
[iJ\·n
a
k
ton
1.250
på
e»
rs
»Co
märkt snabb eskortjaga r e, och
l a m ed den brilliska »Q u a li ty».
0111
''')Enligt "OUR NAVY", aug. 19;"6, lär USA redan h a sjur.l{b
med atomladdning klara (Red. anm.).

bet'

E ngclsi::ä n!len hålla tra<li~ionsenl!gl på robust utf<;>rande,
. 1 sjövarcltghet , stor aktwnsradlC och en max. fart ptt
~~~27 knop , samt på att fartygen skola vara lätt a att u nj::> ·hålla. F em tio m ån aders konvojtjänst under d e b<lda
c ~~·ldskri gen h ar visat betydelsen av dessa fakto r er pö. far· ··
·,
av 30
.:. cl ygn Il"l l SJoss
tva, 0 . vars opera t·wns f" re l.;,ven s u t go·· r ')O
under oupphörlig~~ manövrer med roder och m askiner.
~adar och aselic må~lc stäncligto v~ra intakla, ty on~ d c fal.~a
ur, är fa~: ty~ct - ~vvapnat. ~J Lin: lhghct och bebocl1ghct bor
nedae effekllv l.Jansl av bcsallmngen oavhn:tet under 10--1:>
~lyo· 1 ~ Trots möjlig_helcrna lill bränslekomplette ring lill sjöss
JJÖ~ en aktio_nsradl ~ pa 5.000 sjömil varn regel. Utan dessa
eo·enska pcr 1 naullskl avseende och utan robusl materiel
k~nuner antalet tillgängliga eller effckti\'a eskortfartyg att
minska s katas trofalt, i och med aH krir~e!s pafrcstningar
'
'
sätta in, slu t ar amiral Lcpotic r.

)ft

Helikoptern i ubåtsjakten.
Uppsatsen, förfatlad av siynaturen A . L., iniNies med ett
påpekan de av den mi.ingd uppdrag av olika sla g, som kan
anförtro s åt helikoptern, ocl! dess stora anviindbarhd inmn
flottan: perso naltransporter mellan fartyv.·, evakL;crina ns sårade, övervakning av övningsområdcu.; t ex vid sk]'ntning,
observation av torpedbanor, kalibrering av r a da:·stalioncr,
söknin g efter och biirgning av sono-buovs, s~ikerhcls - och
~·äddn ingsuppgiftcr för hangarfartyg clc. i\ifcn helikopte rn är
rcke blott ett hjälpmedel ~ och elt dvrbarl sådant ~ den
är också ett stridsmedel, och det är dess viktigaste ll]l'Jgift
1
'
för flottan s c1 el.
ralioe
Den inn ebör ett n:vtl taktiskt momenl i amfibicop
~Ier,_ man ifes terat i Koreakriget. Den km1 verksamt ingripa
1 ~mnkriget i fråga om precisionsfällning , minlokalisering på
k~unt vatt~n saml 1~1ins:epn~ng. ~h1~liger~ och framförallot
t 11 den gora stora msa[ser 1 anlmbalskrwct, beroende p a
"
re faktorer:
~1elik?ptern kan ~~-ål.la sig ~till_a~tående över l~avsy tnn;
en ~:an snabbt forflytta s1g fran en punH till en annan;
1 a_r osårbar för a nfall av ub_~J_t _i uläge ...
~e.~~
att~~ hUv ara tagande av dessa mo.Jligh clc r racker det med
or~e helikoptern med:
ha~~)anlll'g~.~lled el, framförall~ asdic (asdic, som. kan l?ogseras,
de 1 ~~ e~1 f ord clen, alt lysslllng kan ske kontmuerllgt , m en
lys ~ _)hr av my ck et tyn gr e konstru ktion; därjömt c s löres
av v attenb rus vid h ögr e l!astigh e l);
a tt~ngen
1
allsm edcl, framf örallt målsök a nde vapen.
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Härigen ont får man ett vapen i ub åtsjakte n, som hat· }).'
d~ fly gplanets och jaktfart ygets fördelar . Det k an f ra ,~:
ballas, att
.. möjligh eten att sänka ned lyssnar appa_rat en till oli ka ditt J
gor h ellkop tern obe ro ende av de svangbe ter, Ya!ten"k ik~
ningen m edför,
lyssning kan ske s tillaståe nde över viss punkt, van id in.
tet valtenb rus uppstår , och räckvid den ökas,
de gränser, mellan vilka helikop tern kan variera sin hasligilet, äro mycket större än flygplan ets och farty gcb,
anfall kan utföras med en precisio n, som tillförs äk ta r helikopter n största möjliga antal träff.
Helik.op lern lwr emeller tid icke b a ra fördelar , äv en dess
begräns ningar m å ste redovisa s, och de äro också betydande:
på tekniken s nuvaran de ståndpu nkt kan den icke flvaa
utan optisk sikt, varför ubåtsjak tskyeld blott kan läm n:1s ~~~
der dager och ljusa nätter;
dess ringa aktionst id medför, att den ofta beh öv <'r avlösas samt ha tillg:"'ng till viloplat tfonnar inom kon\ojen;
den har dåliga n avigerin gsmöjli gheter och måste diirfö r
dir i ger as.
På grund här av kan helikop tern icke ersätta esko rl 1a rl yg
eller flygplan i ubåtsjak ten, men en kombin ation av dessa
tre element kan bli högst effektiv , varför det är lämp li gt att
grunda våra taktiska regler p å sådan samverk an.
\'ad beträffa r den tak tiska användn ingen au h elikop lem
för ubåtsja /d medger icke dess begräns ade räckvid d, :' tl <~en
avlägsn ar sig långt från basen. Den är alltså bunden Ull v~sst
skydelsf öremål och icke i försla hand lämplig för spa nwg
inom ett större område . Landba serad lämpar den s1 g för
övervak ning av bestämd a ulfartsle der, farlygsb as ent d a t ~
delta i närskyd d av konvoje r och sjöstyrk or. Ordet d cltayaz
måste betonas , ty det synes icke möjligt att bilda en skyddsskärm av enbart helikop trar. Antalet erforder liga enheter
skulle bli alltför stort och näslan omöjlig a alt h Ml a ihO P·
Om man föru tsätter, att den effektiv a aktionst irlen för var-1
je uppdrag utgör två limmar, och samma helil'"o rl cr ka!
ulföra högst tvenne uppdrag per dag, fordras alltså t re helJkoptrar för al t fullgöra en viss tjänst under en hel d ag.
man hinker. sig en ko21tinu erlig bevakning~.sl~~rm p{t \) .. ]~el\
koptrar , erfordra s 2/ enheter per dag hador, och r a J~na,
med en avgång på 25 7a för haverie r och besiktni ng, fo rctrD:
8
alltså c:a 35 stycken. Då helikop trarna till sist näst: lll .
tid arbeta parvis vid ubåtsjak t, komme r man upp till de,J
avskräc kande siffran av ett 100-tal enheter.

On:

Författa ren Ö\:ergår till at.~ . behan<.~la /!elikop tern :;.om :;pagsm ecle l. De mslrum ent f or lokahse rmg, som hellkop tern
1
~~~~· när'_'arac!~ k~n utrusta.s med, är ~sel~? och M. A. D.
(lVIagnetiC Anbmn e J?et~~tlOn)' Den. Slstnam ncla, osom har
dåliga pr~stat:,da. (effel-...hv endast Inon1o ett mnrade med
ans~ ..som ett egentlig t hjälpme del
tOO m ra.ch e) ar Icke
för spanmg, t~tan anva.nde s for att mera exakt bestämm a
läget på en u.b at, med vilken kont?..kt Ul?.Pnå tts på an.nat sätt.
Asdic, som Icke .kan bogs~ras, forutsat ter att heltkop tern
är stillastå en_de. vid avlyssm ng. Den förflytta r sig på mycket
låg höjd - .~ t1.ll 10. me~er ---: stoppar på stället och sänker
ned sin asdtc l1ll laJ~1pl1gt dJup beroend e på dc hydrogr afisk a förhålla nden a 1 vattnet, utför söklyssn ing runt horisonten, tar upp sin asdic igen samt fortsätte r längs konvojens väg till nästa lyssning spunkt Avstånd et mellan dessa
punkter beror på aselies räckvid d och lyssning stiden i varje
punkt sam.t beräkna s med ledning av medelha stighete n hos
den k onvoJ, som skall skyddas . Man .ka n räkna med en minut för att sänka ner asdic, en minut för att vinda upp den
samt tre minuter för ett svep kompas sen runt. Om man vidare sätter avstånd et mellan lyssning spunkte rna lika tned 2
dist.-min . och helikop terns medelha stighet till 60 knop, år
den all tså under förflyttn ing i två minuter och stillastå end e
i fem , v~rav den använde r tre för effektiv lyssuing , d v s
något mmdre än halva aktionst iden.
. Denn a beräkni ngsgrun d inebär, att stillaslå endet över lyssmngspun kterna avsevär t minskar helikop terns medelh as tio·het und er lokalise ringsup pdrag (till 17 knop i ovannämtHh'1
exe~np e l ) . Om konvoje ns medelfa rt är större, måste allts:.l i
v~l'J e lokalise ringsenh et ingå två helikop trar, som lyssna och
forflytta sig växelvis . Oberoen de härav erfordra s minst två
enh; ter för att upprätt hålla kontakt en i händels e av att eko
e~:h alles. I praktik en bör alltså varje lokalise ringsenh et som
n~mnts bestå a v två helikop trar. Beroend e på antalet dispolubla. enheter kan man antingen förlänga eskortfa rtygens be~~kmngs sk ärm med helikop trar, eller komple ttera ~kärmen
c ~'111~~· varvid de ]amna t::rsät~a. ett ellt::r flera ~skortfartyg.
-Iehkop trarna maste alllid dtngera s llll lyssnmg spunkte r1
~~· ty de kunna icke själva med tillräckl ig noggran nhet na~1g,era och hålla sina lägen. Därför måste ständig förbinde lse
~ 1 a upprätta d mellan helikop trar och fartyg. De sis t11tiU~lt1da
böra plotta h elikoptr arna med radar för att kunna
ge e.a dem sektorer , leda d em till lyssning spunkte rna, an, ' nar de skola stoppa och lyssna, samt ge order för för.
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flyttning till nästa punkt. D irigeringen innebär ett aY seyä,
a_rbete , varför ~tt. eskortfartyg icl.;e k a n _leda mer. än 3-- l]~~:
hkop trar sam1Hllgt. All a es k ortfartyg 1 bevaknmgssk iin n _
11
böra ailtså vara övade i dirigering, och var t och ett UY dee
111
bör ha ansvaret för närmaste helikopter. Om eko erh[ll l
i asdic, u pprätthålles kontakten av tYå helikoptrar.
es
i fråga om anj'all.mppgifter k an helikoptern, om d en u ton
lokaliseringsapparaten även förfogar över mdlsölwnu ~· ,.~:
pen, själv inla utgångsläge och fälla d em, under fö rutsä ttning att (~.en ..bef!nner sig p~ bct_ryggande ~vs~ånd fra r eg11 ,1
fartyg. For oknmg av aktwnslHlcn kan nellkopler n differentieras i Lvå typer, Jokaliseringshclikoptern, endast fii,·:-;.cJd
med a s di c, och a nfa lishelikopter i b eredskap p å p la do n 11
ombord, Idar att sättas in vid ubålskonta kt. En inll stiin dig
lokaliserings- och anfallsgrupp skulle i så fall beshi ~1\' tr~
helikoptrar, två för lokalisering och en för anfall. I de l'lesta
fall kan en sådan grupp lillkallas, orn ubåtsjaktflyg med
stor aktionsradie får uLålskontak t på långt aystånd. D ci fl ygplan, som erhållit första kon tak t, kvarstannar pi! p! 1lsen,
helik optergru ppen dirigeras dit av eskortfartyget, SOJ P sl utligen övertar d ensamma, när den kommit inom räckYi( d för
ultrakortvåg. Vid ankom sten till pla tsen för konlakt sö , a lokaliseringshelikoptrarna igång asdicsökning. När ny k'm lakl
erhMlits och kontrollerats, fäll er anfallshelikoptern sin;' m ålsökande va p en. Efter anfallet ger flygplan et kursen för samling till konvojen, varefter helikop trarn a d irigeras iltc r av
eskortfartyget, när de kommit inom r äckvidd för n llrakortvåg.
:VIan f8r icke glömma helikopterns ringa aktionsti(• som
förhindrar den avlägsna sig alltför långt bort från un de.rhållsbaserna , vilket sålunda b egränsar det avstånd, pa d kel den kan operera. För nä rv arande syn es det kn ~tp pas t
var a möjligt att engagera helikopt ern på mera än e tt fvrtio tal distansminuter från sj östyrkan ; man mås te lilu·d ecles
räkna med att företaget k an dra ut på tiden fler a li nunar,
under vilken tid landningsplattformarna på konvoj e n eller
sjöstyrkan alltmer avlägsna sig. H elikoptern kan alli sa en·
dast kvarstanna längre tid på platsen för »första ko n ta l~ l~)
om erforderligt underhåll, t ex bränsle, finns att tillgå i na1."
hcten. En lösning på problemet kanske vore aU låta hell;
koptrarna ingå i en s k S. A. U. (Surface Attack Unit). De,
är då önskvärt, att d_e _kunna l anda på eskortfartyget ~ö r .~j~
komplettera ammunitiOn (vapen) och bränsle, men 1 no(
fall kunna dc åtm instone tanka i luften. Om underh ållsp rob·

t s ål e d ~s antas v~ra lö st?. återstå_r frågan om b csät~ 
l~Jll:en. Att fö ra en h~llkoptcr ar y~terl_Igt tt:ottsamt ?~h kra,nu:, avlå tlig uppmarksamhet, sarskilt v1d fl yg tung »pa
v~t 1 ~» som utgör c:a 75 7a av flygliden under ubåtsjaktstald
e·a'g · d en mycket låQa flvghöJ'dcn härvid tillåter icke
l< '
'
"
"
up p15 ta
fel i manövern. Under sådana förhållanden svnes
111~~ m ars oavbruten tjänst vara maxi m um av vad som.k rln
6, 1 t
en hclikoptcrbesättning.
1
ta ~ nästa avsnitt behandlas landningsplattform jämte sturt. drigheter ombord på farlyy. Två fall särskiljas, d els om
~1~lilwpter~1 användes i konvojskyddet, dels om den inw'u· i
»I-Iunler-luller»-grupp med ha11garfo.rtyg. D et senare Jn1lct
förbigå s bär.
Man k an tänka sig a tt b a ,;era h elikop trar ombord på Jas lfartygen i konvojen. överenskomm else hä ro m skulle alJlsa
oöras med h andelsflotlan, varvid behovet a v s~irskild a a n~rdnin ga r ombord på fartyg med viss minimis torlek skulle
und ersökas nä n nare.
Utrymmet på ett eskortfartyg synes icke vara tiJlräcklig l
för baser ing av en s lö rrc h elikopter, men som förut nämn ts ,
skulle det v ar a önskvärt att fci fr[llll ett systcw, som medgav
bränslekomplettering m m fr ån cskortfarlyget under flygning.
Den största svårigheten vid st art och landning ombord är
säkerl igen bero cnde l a v vinden. Medan detta praktio:kt taget
sakn ar betydelse, när helikop tern är i luften, kan man icke
utan risk for haveri starta och stoppa rotore rna, om rcl o.tiva
vindstyrkan överstiger 25--:10 knop, och man öve r med dem
vid kraftiga re vind b1n 15-20 knop är riskabelt. Det är icke
heller säkert, att dessa gränser för vindstyrka n äro tillfyll est ur säkerh etssynpunkt, ty man måste ocks~\ ta h~i n
syn till l andningsplntlfonuens rörelser i sjön, vilkn ylledi gare k an konun a att minska dem. avsevärt. Underlagets rör:lser vid själva landningen innebär inga större svåi,-ighetcr
for piloten, men omedelbart efter kontakt med däcket måste
helikoptern surras, så att den icke haverera r eller rmnlar
utomb ords. Manövern utföres med norm al hastighet på rotorn och fo rdrar, att mottagande personal på däck är välöv a d.
h S~utligen anger f?rfattaren, ':ilka egenskaper. e1~ ubdtsj~tkt
f~~tko J? le~· b ö~· .. b esitt a. _De hehl~op t r a~·, som Iu th l!s .an va n ts
~t 1 uba tsJ.~k UJanst, h a.. 1c~~e v~u·1t _sp~.cJalbyggda h.arfor. Dess
ora anvanclb a rh et harfor g1ck 1 splva verket Icke genast
~~~~) för konstruktö rerna , som. i första hand tänkte si~ den
1 ett tr ansportmed el. De ha seelan med mer eller n undre
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framaång utrustats av n1arinen för att kunn a anvö ndas f"·
denn~ nya uppgift. De resultat, man redan erhållit, ha ?l'
sa t sig så uppn~.un tt:ande, o at~ det b.efunnits nöthä n di gt ~ ~
l
konstruera en sarslnld ubats.]aktheltkopter.
De egenskaper och prestanda, som fordras av en ub[1ls.
jakthelikopter, äro följande:
a) A vs~vä~·d ny.t~ig lastförmå.~a och aktio~1stid : m.ed i
mans besaltmng (fm·are, r eservforare och tva hy d rufon is.
ter) el timmar, varav 3 under flygning »på ställe~», a ll t n1e'd
nyttig last av minst 1.000 kg för ubåtsjaktutruslnmge .1 (lyss.
narutrustning och vapen).
b) Tillräd::ligt utrymme i cabinen: av slorlekso n ' ni nge 11
4 a 5 m X 1,5 mX1,80 a 2 Hl.
c) En motorstvrka, beräknad för flygning »på stiillet»
även uneler förlängd tid. stillastående flygning fordr a ! maximum av motoreffekt, och av flygsäkerhetsskäl kan endast
viss del härav tas ut kontinuerligt (60 a ()f) % för en van lig
kolvmolor och 75 a 80 % för en turbin).
d) Minsta möjliga storlek på flygkroppen för att underlätta ombordbasering. Med l1änsyn härtill är det fönl elaktigast med endast en rotor.
e) Landningsstället dimensionerat för stor vertik al la ndningshastighet (omkring 3 m / sek).
Förenta Staterna ha redan ett antal helikoptert:nwr, som
svara mot dessa egenskaper, nämligen
Piasecld H-21 med två rotorer'), som användes <' \' marinkåren,
Sikorskv S-58 med e n rotor, samt
Bell XI-iSL med lvå rotorer.
Engelsmännen ha hunnit myc.;ket långt på pro to l\'pen
Bristol 191, en utveckling av den kommersiella Bris ol_"173.
I Frankrike finns ännu ingen prototyp för tung h cllkopter, 1~1en problemen ha ~tucle~·ats och konstruktion sfö_!·sl~n
1
uppgJort~ .. Kostna~lerna for tva _proto_tYl?er skul~e u p)_l gct 00
c:a 2 nlll]arder francs, oeh v1d senehllverkmng b0-2,
miljoner r'rancs 11er helikopter. Man kan icke i längd c.n ]Jan;
visa den franska k undkretsen till utländsk prorlnk110ll !~~
detta område och icke heller undanhålla den franska fl~<'>
n d~t
I detta sammanhang kan även n ämnas Sikorsky HSS-1 m ed e
av 20 ton och en Right Cyklon-motor på 1.640 HK.
1)

trin en teknik, som synes gå mot en aYsevärd utYeck- l en.
us· framtiC
}JD~l~nd de ~liggm:.den ~nom NATO, s<_Jm_ Frank~~:il'-e t1t_agit
.. ut aör ubatsb ckampnmg ett av de v1kllgaste for att Icke
s ~g,a d~t viktigaste för flottans clel. Uppdraget kan id::e lösas
sagit ]l eder, om flottan saknar nödvändig a inst rument härf~~- Helikoptern är ett av dem, slutar artikeln.
. d
.1

l~

Landbaserat ubåtsjaktflyg.

Författare till denna artikel är komm endörkaplen d e Rugy .
Den behandlar l. .och 2. världskrigen, tiden m ellan de två
J;:rigen samt dagslage t.
J{riget 1914.
Under sista världskriget undergick det landb~serad e flyg,
som avsågs för ubåtsjakt, m ed utgångspunkt från noll en
väldig utv ecklin g. Utan att förringa övriga allierades del kan
man säga, att den huvudsakliga förtjänsten härav tillkommer det brittiska Coastal Command. Det bör emellertid icke
förglömmas, att första världskriget UJ1pvisade samma företeels e och av jämförlig storleksordning, men att denna gång
det franska marinflyget spelade en förstaplansrolL
Man kan nästan säga, att ubåtsjaktflyget föddes med marinflyget: det var i varje fall ännu helt ungt, då und er flottmanövrerna i Medelhavet i maj 1914 två ubåtar i uläge lokaliserad es av landbaserade »:Nieuporl»-plan. Men kriget
bröt ut: denn a lovande början glömdes bort på grund av
händels ern a p å landfronten och de fientliga ubåtarnas bristande aktivitet I januari 1915 bemannades och utrustad es
e1~1 ellertid sjöflygpl atserna Boulogne och le Havre till skydd
for ?rittiska konvojer i Kanalen. Snart kom turen till La
P~l.llce, Toulon och Bizerte samt snart också Venedig, Brindlsi och Saloniki. I juni 1915 anfölls en österrikisk ubE1t av
etb!J lygplan från V ~nedig, tre dagar senare blev oen. andra
lt at skadad men raddades genom att en torpedhat mgrep.
f .. ? essa samma nstötningar voro dock isolerade förete elser;
rfrst 1916 framk allatlc det skärpta ub åtskriget en livligare
Flygbaserna växte upp som svampar. Från
8 Yg~erksamhet.
v·\t ar 1914 passerade antalet franska sjöflygplan siffran 159
s;_c F~!~tet av 1916; vid vapen~tillest~ndet va~· antalet 1:200
. orsedda m ed en motor pa 100 a 160 hastkrafter full~lessa hydroplan en hård, otacksam, enformig och
~~rde
1
Ig l]ä nst i alla väder ända till krigets slut. De flögo
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1 ~ästan a lltid i rotar om ~vå pl_an, men ~ck_e s~m förcg ;J ngHre
t1ll del ombordbaserade flygets »Hunlet -l~Illeu~_-.t:;mdcn t, Ulan
l? å gru nd av risk~n f?.r molorslopp, al~tld _mo]ltgt och oftu
för e komm ande. Lppgdlerna voro spamng Inom bcgrans ade
områden, övcrvaknmg och ?sk~n·tenng, ~mder"_~lcl -~lll. bo 111b.
flyget liksom 25 [a· ;enare__ 1nnkla~les pa att ror~L<?r ;l ub5 t~
baserna (Ostende, Zeehruggc). I-<lygplancns a .dion -.;r ndie r
räck te till aU lämna skydd t t sjöfa~--~~~: upp till 30 ö _lll ~.iö
mil fr[m kus_ten .. D_e~~a ~~-~1ll synas lo.JlDI~t men o ~ar ot ll1 l\ igt
mvckct för sm tHl. 1 FHllforelse med dalida ubat ars lltll;ll lia.
hel och prestanda. Öe kunde hållas borta från sina f,,r m;\~
ligasle jaktmarker, och deras insatser sjönie Fnm ,p q till
december H.l17 anföilos DO ubc'\.tar av våra flygpla n, l<tstan
samma sumn1a son1 för Coas lnl Command und er "n are
!J~ilft en av 19-11. Det vnr icke så di11ig1! \'isscrligcr:. \ ,1r ])!'ocenten säkert förstörda ubö.tar mindre ( av 178 s~inkl ' ubätar 5 st av flvg ensamt), men mftnga åsamkndes " :1 dor
soJ;l mycket bi~li·og till a lt jaktfartygen kunde a tcr!'it •' ocl;
göra slut ptt dem. I varje fall uppnåddes del r_csull , ·l att
konvojerna hade allt. fö.rre förluster fn\n dag ttll d· 11-,
Det skulle vara straffharl atl icke i detta s;Jnlln; 1k111g
göra rältvisa åt »les peaux dc Yachc,>, d v s vtu·:.1 nröder
ballon1~männcns, verksamheL Rekog;_1oser ing och kt ii \·crvaknii~g jakt på ubåtar, eskortering av konvojer från ~ l ricnlcn el!~;. 'Amerika, råddning av b~sättningarna p ft lrwpcdcradc fartYg, ingenting fattas i förteckningen pfl der;h fiign
framträd im de men bch·delsefulla uppgifter. Deras ': hatsjakt •erksamhet var vi(l den tid en sannolikt m_era c. : ..J;t~y
Y nr] e
än flv.!Jplancns med dessas alllför kor la räck v1dd;
fall ~~~mplcllerade de denna förträffligt, däri in!r iif.: na,t
återfinnande och Ul)pfiskande av flygplansbesältn JtH.' "'_ya
havet. Som vanli.Qt var del engelsmännen, som fii r·,l t o~·
verklioade v år aaLinla ide all låta luftskepp medv erk-l yJd
lokali~cring av ~~b;\ta1·, och frftn den 5 augusti 191 l hii:-jarl~
en av dcr~s ballo nger utför a sjöspaning. En stor se n_l' sma
ballonger på 1.800 m~ tiJivcrkades och döptes till »B I'Inps>>:
År H)i6 ersattes dc med de stora »Sea-Sconts», var t v ~ne.I
än 50 st konstruerades. Dc efterföljdes av andra, änn u -;tone
()
. .
.
typ e r.
Den första fransk_a sjöflygslatwnen datera~· s~g fn~ n ~~~e·
och var huvuds akh .'l'cn utrustad med specwlkonsll uc t ~
ballonger , de störsla apå 6.000- 12.000 m 3 • Samtliga h ade l ~~
motorer. Inalles ett 50-tal voro i tjänst 1917- 1918, oc h ~ · n
15 voro under färdigställande vid krigsslutet. Förl us le tl1'

·o vtte rli g l små och berodde uteslutande p å olyckshändelvol r;(} km / lim var medelfarlen hos dessa värdefulla enheter,
se- ::> å r 1917 oskadliggjor de över 100 minor och a nföllo mer
~oillGO u båtar. Dessutom skapade marinen år 1917 »po r te annons>>, fartyg avsedda för transporl av och bas för »ballon
~a ti fs>> . Dc utgjorde 80 stycken vid fi entlighetcnu1s uppcapancle . Enbart fn1n maj lil1 j u Ii 1D18 sic1nkles 20 minor
" ' l'1s G1 u ]Ja' l ar me<11'''1
. anio
l cs ocll
.
hO l t lok alisera<
1Ja p a v <l essu
11
~~;,gsannna hjälpm ed~l; _å t vi~_ka alla slag ~~v ant_~ub~lsllppifte r anförtroddes, dan mberaknat cskor!ermg. Ilanid m or~e ett av dem en färd på 25 dygn föe skydd av en konvoj
av skonare mellan Hoyan och Azorerna! Men strångt laget
höra dessa »ballon-cttptifs» hemma i en avhannling om ombordbas er a1. flyg .
Redan under försbl världskriget å lerfinnet· man sålunda
de kar akteris tisk a grunddragen fö r modern sjö-flygsamverkan i kampen mol ubålarno.: eskorteringsuppgifter av defensiv natur, övervakning QY hamn a r, redd e r och farvattct~s
förträngni.nga r ; offensiva uppgifter inom vissa om råden av
fien tl ig konc entr; iion, ulmed sjötrafikvågar och utanför
ubåts baserna, allt i intim samverkan mellan enheterna i lu ften och på sjön. Till och me d principen fö r »lVIAD» (lVIagnetic Airborne Deteclor) upp täl:klcs uneler denna period,
då det berättas all en pilot, som pa sserade nära valtenytan
lodrätt över en ubåt, vilken jusl höll på att försvinna, till
sin överraskning fann att kompassen plötsligt gjorde utsl ag,
och k om på iden alt utny llja detta fenomen såscm 1)rincip
för ett ins tr ument att lok a lisera ubålar i nlä.Qe med. Tanken
sku lle ick e bli förverkligad förrän 25 år SCJ;are.
ö gat var upp enb~1 rlig~·n det enda lok ali~;erings mcdlel. De
tekniska hj~ilpmedl en verkade ltmgsa ml, men ocks;'l. ubåten,
för vilken det Log flera minuter att' försvinn a fr<'m ytan. OHa
upptäckt es periskopet eller hela ubt1 tsskrovet i uläge, särslott av lu ftskepp och ~)b allons- ca ptifs». lYlnn anföll m e d
Vad m an h ade: för~;t med grann ler, som kastade~; överbonL
~ed~n m ed u nder flyg,!_ll an kroppen fäsiade bomber (en -~le!
uftsk~pp h ade 2 st -l/ mm kanoner). All l: detta var fogn
~fek~~vt, m en änoda ti!l H)-!1 gjo~:dcs lik,:äl ing':'- fra~nslcg.
en av en om ubnten 1cke bl ev sankt blev den 1 vane fall
Upptäckt och ofredad · tätt återkommande dvkninat~r och
tt_ndanm an övre r tömd~ batterierna och demot: ~tlise 1~~de bc~:~~~!·ingen ; h ave rie1: förorsakad~. ~fla -~~l t ~ n ol.iestrim.m~ eff,artarnnad es, smn gJonlc clet mo ]hgt for tillskvndandc JaktYg att f ull borda arbetet.
c·
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Tiden mellan de båda krigen.
~är freden kom, sm ulades allt sönder på någr a m å n
der, personalen d emobiliserades, baserna slogs i gen, oc h flya p l anen underhällos icke längre. B lott några få ansl al ll> r l)f
v o var
böllos vid liv . Så
pån y ttfoöd d cs en1et
lerbel manuflyget Med oerhor da svangheter maste all l 11 ,
skapas: jakt-, bomb-, torped-, spanings- samt
flyg. Dc grå timmarna av enformig och farlig pat ru ll eri 1
utefter kusterna glömd es bort efter hand. D',ct var in gt·n tin~
att förv å n a sig öv er; Vers aillesfreden h a de ju löst woble~
m et! Tyskland skulle icke längre f å h a ubåtar. För ii v riat
skän kte oss det m arina nybyggnadsprogrammet s~1 sm~
ningom en präktig sl agflotta, och helt naturligt krets a de m arinflygarnas ta n kar kring strid i eskader till sj öss och den
roll, de s,kulle kunn a spela häri, vilket även var fallel med
deras bröder på överv attensfar tyg och ubåtar.
Likv äl skulle vår r ikliga tillgå ng på ubåtar ha m ed giYit,
att problemen klarlagts p å ett fruktbärande ~ätt. 1\l c n intresset gick andra vägar. Det är överraskande, att in ga syst::matiska försök gjordes att pröva samverkan mellan 11hå tar
och spaning~Jlyg; denna brist på samverkan, som t a ck var e anta gonismen n1ellan »Lufwaffe» och »Kriegsm nr ine»,
skulle bli stötestenen i de t tysk a ubåtskriget, men so m hurde varit naturlig hos oss inom samma vapen. (Yissc d igen
var Surcour utrustad med ett hydroplan, men dc a nd r: t·>)
Det är em.ellcrtid orätt att säga, att ubåtshotet hell f ö rbisågs. Men man bekymrade sig härom nästan utcslul:111tle
med hänsyn till våra eskadrars skydd, ett närskyd d :o•.illl
till sjöss framförallt ålåg ombordbaserat flyg, och ti'l ankars Ei.mnades av landbaserade flygförband. Vad b c lriiffar
våra stora sjöspaningsplan utgjorde navigering på hö g ll öjd,
spaning mot och känningshållning med styrkor t ill sjöss
deras huvudsakliga verksamhet, även om bland uppgirt crna
ubåts j akt icke var formell t utesluten: eskortering kom doc~;1
icke i betraktande. Sedan dc sista ballongerna fö rs\ unn t
år 1937, förvisades denna verksamhetsgren å t glö m sknJl·
Man övade sig eme11ertid r egelbundet i spaning och över·
vakning samt om icke i ubåtsjakttaktik, så åtmin sto n e i at\
arrvända vapnen. Man fällde bomber under horisontalflYl~
på spaningsböjd, men precisionen var medelmåttlig ocll
bontbcrna för övrigt ineffektiva; den envisa och
myten ont ubåtens utomordentliga sårbarhet även m o t c]e
8
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Kriget 1939.
Krigsöppningen avQjorde icl·e fr .C .
..
11 1
derna till sjöss _ epi~oden viLl L ~Tan °~ ! e voa~tade ~t rii sin tur skulle medföra att ·b ~t l. a.ta lamn a s a~ado - Icke
..
.
. , c
n a s n·I <Jet sl·ullc ltt
oras med nundre kraft F
"'
'- . . '-on1n1e.l a·
fvisserligen en dämpnin ; häi~ 1:1 novembe_r ~939 l~larkera(~es
punkten endast kunde tlllsk/ on;f c:.\: \.al:Iel ad~ v~ el den tiClgär der: onraui-;eripcr av l·o n a. e e ,.llv:tc ten l v idtagna åtdetta a·· r f.o<c"'r ... . t·:s_ l . '" nvoJer oc l Insä ttande av asLlin
c
ovr1g clc vis ··l-f t) y o
··
'~
(
j er utförde kustp~tn ll ..
~g .. .. ara overvakningsflotliJ ..
någon mån i eskortc~·i~~~mg, !~ara ~tora h~·~lroplan dcltogo i
Frankrike ur spel inna av " '-~nvoJ e~·· I SJalva verket saltes
ubåtsk riget, i vilk~t
. n val marmf~yg.. hann taga del i
lll\~~r ~vå och ett ha1~tt ::.dan skulle bitrada som åskådare
T

\I '

. lgenom
kanna J till
lit"huvudfaserna
·l·- . . .. . . _ 1. cl enna l.'"amp, som utmärkte
dustriprod l],~· Is .. sll,ategisl'-a ~mkastnmgar, stötar mot inbåde ifråg~ .Ollo. n:n,f. sllamtl tcl~mska och taktiska framsleg·
k
,
11ana oc1forsva· I b .. ·
f.
,,
ars lilla Anson r:· ]·· . ..
r.
or.Jan Jck del slac~len och esk~rter acl:cl, ttll_ o~eroallt; avpatrullera kustfarvattlcke Ville .. .
oa '-OllVO.JCI sa langt ut det kunde vilJ·et
e~s på ö) ~~ga sa mycket. Men ubåtarna togo ing~{ risl~cr
~ktades, 1Jå ad~avfi' .. de , ~~k~ Ol~Iedelbart, när ett~ flygplan
etta, tills a
a c ug sal-.er t visste, om det var ofa rli ,rt
na samt )~mii_l1~ns n~ed en d~l andra svagheter hos ubåt~~·~
de, att I,.
sk t.' eksamhet mo m TredJ. e Ril· t f... ·J · l,
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avoJ
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'-e , OJ nnc 1 a1{Il get
er hand
C . ?.~re cs une er detta katastrofartade skede.
msldrktes Anson med Sunderland oc l 1 H u d son
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saml d e l fvrmotoriga h y drup l anet Short (H.: h det tv[unot or· .1
k oll io /~'
l anclfh gplanel Loc k heed, b å da aästan
c nd ra de . d\'
c oförä
.'
mod elle r för komm e rsiellt bruk. -<wslal ommand tilll'ö t·d
något senare tvenne tvåmotoriga, en smula misslyck ade fl"~~
6'
Ot.1"ga
on's _I.,,
])lan, n ä mJi "'oc n Beauj'orl och \Vhitley, varefterAns
..
.
oc h tro gna t jäns t ku nde "undvar:as. Baser. uppr.~~.ttacl e~ r Skott.
lmH!, Nord -I rl and <_:>ch pa ~Ieb !' ltlema, vllk_~.t _Jam te o~' 1ingen
av flygplanens a k lwnsradlC gjorde det m oJ llg l [ltl Ut lr·iit]·c
'<l
d en a!lt tätare p atru lleringen län gre u t till sjöss.
På så sätl bortjagade från kustfarv a tln en, ir~le dd · ubå.
la rna - som för längesedan på g rund av as d lc Ö\ e rgi\'il
daga n fa llet m e d j)eriskop ti ll förm:'\n för nattanfall i ma rsc hläge - våren 19-U vargflockstak tiken på öppna oce <' en utom räckhåll för flyget. Detta var det första sl aget 1111 Atlante n . S~inkningskurvnn för handelsfarlyg gjord e l'll tW[[
~;prång l'ppål. Engelsmånnc n parerade m ed att dirige. 1 k<;n.
Yojern n n~i n uare Island, som va r ockuperat av hritle1 ,1a sedan Hl-10. Coastal Command börj ude kunna open,'ra där i
mitlen av 1!:3-JJ , först med flygp lan typ H udson, sed; 1 med
Ca ta lina. Den av spaningsflyge t icke läclda lu ckan i ii t·svarct täpptes s& sm:'lningom till. I England erhöll Coastal Comman priorilet och tillfördes clt 50-tal »squudrons», d v s
nära 700 flygplan. En u båts j aktve rsion a v b ombflygp lu nel
nr cllington serietillverka des t>amt producerades m ed nå gra
f öränd ri n ga r i stor l an tal ä nda till krigsslut et. H ed a il fö re
ingripandet i krigel avlöste USA England p å Island, dtir Cata lina och Mariner base r ades, vilk el my cket lättade Coastal
Comm a n ds börda.
ökningen av flyg p lanens antal och a k tionsradie lll öj ligEl.i ord c igångsättning a v off ensiv v e rksamh et i stor ontfattning in om sannolika koncenlrotion somr åden oc h på u liM_arnas~ oundvikliga förflyti.ningsv ägar, d v s i områd e!l kn og
de norska basema , passagen mell a n Isl and och F ii rön rna
:;amt i Biscaya-b ulden. Konvojskydd ets taktik förö :l( l rad_~s
ocks~J~. I\ärb?vakning en c:m ~-lage?.. med h_uvuds aldig .'~ n pgr :
ntt ball a ulJat a rna nere 1 ulage for att lllnd r a d em itn n a
uppn:'\ skjutläge e rsattes av spaning omkring k on voJ en.
1 1
framför a lll koncentre r ad fö r om densamma. IIii rige n0, ~
kund e nböt a rna ofta öve r raskas i m ar schliige. Slutlig (' !l b~~.;
jade flvgburen r a d ar bli v anlig i slutet av 19-ll.När dl' t~·s;~.
111
ubå ta rna trä ngd e in i Medelhave t, dubble r adec; d en p e ·r.
nent a spärren i Gibraltarsund nattetid med en lu lt spaluDen u ppr~itlhölls av l andb ase r a d e Swordj'ish -plan , v n ·s
1
[:arfartyg, A rk Royal, to r ped e rats i november. Ett ~lY r e

1

JY\

eka des i slu tet av december för första gången under mör-

l~ . sänka en ubåt.

J~eD ess a åtgä~der hetala~e sig: förlustem a.av h andelstonnag e

ninskades pa ett lll):_ck e L UllPlllU7,1t r ande satt, och under a ~1 dhalvå r et 19-H a nfollo s 1 ~0 ubatar av flyg mot 108 av far~~a. slutligen förverkligade s vid slutet av 19M d en enkla
t~~ken - . som d et bcl.lövt~. 25_ år ~~r att komma p å,- att
anp assa SJ unkb()mb er for fallJ~~ng fran Jly~plan_. Ett SunderIand-plan har aran av den forsta ubatssanknm gen, ulfö rd
av ick e ombordbaser at flyg . Dock förblev procenten förs tör ;la ub å tar obe lydlig. \'ad berodde det på'!
1 juli 1941 »kapade» ett Hudson-plan U 570 i isländ ska farvatten. D enna en smuls vardagliga händelse gav nyckeln
till m ysteriet. Den kapade ubåten (av lyp VII), so m und er
nam n av H. M. S. Gr aph noggrant und ersöktes, avslöj ade
bl a en motståndskra fl hos skrov et, som definit iv t begr av d e
myten om ubåtens så:-barhct, Torpex, ett mycket kraftigare
sprängämn e än trotyl, ersatte det senare i alla sjunkbomber .
Flygpla n en fö e ,ttgs llii;·me{J fr o m npril 1H-12 ot:h kunde då
inom samma viktsbcgri:1ns ning m edföra flera och kra ft igar e
sjun kbomber, v arigenom fälten ble vo tätare och effektivare.
Resultatet lät icke vänkl på sig: hittills hade ena han dens
fin gr ar räckt för aH räkna upp det antal ubåta r, som sänkts
av lan db aserat flyg sedan fientlighete rn a s börj an, 1942 k01n
s~ffr an ifatt övervatlens:fa.rtygcn s, och 1913 var den d ub b elt
sa stor.
Förenta Staternas krigsförklarin g i december 1941 bekräf.t~d ~ blott ett faktiskt kr igsti llstånd . D c Lysk a ubå tarna, som
dittills samvetsgran t respekterat en n eutra litet, som amc r ik~n erna själva sedan länge mer eller lll indre (oppet kränkt,
stortade sig över jak tbytet i farv attn en i Nya Världen. Det
blev ett blodb ad; det kvantitativt obetydliga försva re t överflygl ades. Det m<1ste till och med begära hj ä lp av Coastal
Comom and , i d et ögonblick det se n are s;1g sitt verksamhetsf1mrad e utökat (.kom:_o.ierna på Mu~·m ansk , d ä1: ub tt~skr ige~
d ammade upp. htet _o':e rall t) ' .. och JUst so~u m~nskmngen 1
t;ss medelsanslag ~o rJadoe m~rka s. Nedmmsknm gcn b esl u, des .med hansyn tlll u ba tskl'lgets a vtagande mot slutet a v
~.:et hll fönn ån för Bomber Command, som fö rber edde si g
'
or 11larsoffensive n.
Pe~ e n. kvan~i ta_tiva 1~1 inskningen av Coastal Corru~umd. komPla J~e~.~cl es 1. v.1_ss man. genom .att 11ya ty per av lan~(llstans
fä 8t ~Iadd e 1 iJanst: Lzbcrator 1 sl ute t av 19cl1, den »flygande
11 lllge n » och Lancaster i milt en av 1 !l12. Försvaret av
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a ve~:!"samh et c n Vid
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kämpade den nya formen av ubåtskrig, mot Yilkel de i ·l·
kunde finna ett effektivt försv 1.:1r t ill sjöss. Anliub abfl \'~ 'e
resultat blev sämre, ni.ir snorkeln togs i bruk. Ant nlet ·L,~et~
täckter nedgick i förhåll a ndet 10 till l, så ock anf nllL·n, 1 '1~ll
proportionsvis ännu m er, eftersom ubåtarna has liga re k nen
dc försvinna under snorkeldrift än fdm marschhi ge. D et~:
k~Jmpcnsc rades cndasl delvis gen?m den mindre gud a Ul~
kiken mol luften med snm+el. Daremot blev pro port ione
upptäckler och anfall under mörker omvänd i förhall nn·J~
till dager.
Det är i~ke illa ~.u i detta samn~anbang kons~ alna, ntt
untalet ?pllska ,upptacklcr .-:- d e utgJorde 80 '/c v~d de n tid
radar pa meternandel anvande:;, och steg sedan J och med
all tyskarna tog detektorn i bruk - trots centimete r- r:Jdnr
och snorkel alltjämt höll sig, vid 60 '/r. Obero'3nde D\' tekn ikens framsteg är optisk utkik nödvändig och av slö rs t·1 vikt.
\'id slutet av denn a gigantiska kamp hade ubå te n, som
väl i början knappt fruktades på allvar, sänkt 15 mil joner
lon, gjorl molstånd ända in i det sista med en lid else fullhet, som tilltvingar sig beundran, för a tt slutgiltigt besegras
först »på mållinjen». Man kan icke Jåtn bli att tänka p[1
vilken utgång ubåtskri get skulle ha fått, om Görin g h ~i rför
hade avdelat blott en liten del av de ofantliga luft sty rkor.
som. d e allierade voro sysselsatta med att hålla i schack.

Och nu?
UlJå tsj aktens må l ä r att förstöra ubå ten. Men de l fi iriL1 llandet atl flera ub å ta r sänktes av flyg än av fartyg, hi'n· ic ke
få leda till den slutsatsen, att det var flyget, som hm udsa kligen bidrog till seger över ub åten; likaväl som det fa ktum, alt praktiskt Laget inga uh ålar förstörd es av fh· g under de tre första krigsåren, icke får tas till intäk t fii r ~1tl
flygplanen icke gjorde någon nytt a under denna p eriod . LJI~
som vid Lid en för första världskriget blev k ampen m ot ubJtarna effektiv först genom intim samverkan, i vilken esko rtfartyget på ytan och det fartygs- och landbaserade flygpla~
net intar vart och etL sin plats, vilka de skenbara r esu tta leJ
~n må bliva . J?e! ~1r. dock odisputabelt? att flygpla_n et .~) r. oJ;;
Icke ensamt sa atnnnstone huvudsakligen ansvangt f ot a
h a tagit död på den s k klassisk a ub åten, d v s båt en S0 111
J.~an <(vka, men samtidigt också för den verkliga ub åte ns fo:
19
delse, idag försedd med snorkel, i morgon mefl en he h;1 t
skincri. I ' denna omvälvning av ub åts kl;get blir de t flyge'
som tappar mest poäng.

l\Iel1 d et ~atlas , bara ~tt u tvccl~lingen. enbar.t skulle va rn
ill förd el f.?r uba leJ~. \ ad ~len ~~mn~r 1 o;yl~lighel förlorar
t n i avseYard grad 1 verkmngsformaga, sa Iange som snor~!J drlft ..~c~l ulägesg:''u~g inverl~ar på f?rflyllningshastighelcn
mt moJllghetema llll att balla utk1k, spana och anfalla.
~~ur de t .än :.n å vara, n~åste ub åten allljäml ~ör~ snorkel under en tHlsla:~gd, . som Icke kan lan~nas ur rakmnge.1~ ~n s l?.å
atten. En edektJv radarvarna re gor det kanske moJllgL for
1
~en att \mcl':~ka anfall på sig .meJ~ upphäver icke skyldi~hc
ten härtill. A ven and r a omstanchgheler k emma att tvmga
ubåten att röja sig. \'ad beträffar ubåtar med enhe tsm askineri e dyl , är det ~1nnu lång tid framåt osannolikt, att de
skulle kunna upp ehålla sig i uli:ige under veckc•r ulan att
på ett eller ann at sätt visa sig, bl a för tillförsel av frisk luft.
En »dykbåt» på ylan behövde nästan en minut för all försvinna. I lugnt väder kunde propellerströmmen best å under
fler a m inuter. Snorkeln eller periskopet försvinner på en
sekund , d ess spår utplånas hastigt, omedelbart till och med
vid någon sjögång. Under sådana förhållanden eller under
mörk e r å terstår blott medlen för lokaliscr in.<J i uläge -- sonobuoys och MAD - vm·med flygplanet får s'Öka återlaga och
behålla kontak t för ev. anfall eller för att leda eskortfartyg till angrepp.
Vi h a sett att sjunkbomben införts som standardbeväpning
för ubåtsj a ktflyget l början utgjordes den av en på enkelt
sätt omändrad sjunkbomb för fartyg, men sedan har den
und er gått diverse modifiering, bland annat med hänsyn till
?e ~p eciella förhållandena vi~l fällning och användning. Den
ar 11:ställd för att delonera på 10 meters djup. Flygplanet
harmgen möjlighet att i anfallets sista fas, sedan målet försv~nni t, bestämma dess läge och djup. Användningen beransas alltså till anfall på ubåt i marschläge, eller på snor<el och p eriskop, som dock försvinner inom mindr e än 15
sekunder. Dets a mma gäller för antiubåts raketer fr tm flygplaJ~ m ed den begränsningen, att en del av målet bör vara
~Ynhgt. I andra fall, t ex vid lokalisering med MAD, erforellas ~_orp ed med m å lsökande spets.
Markeranfall sker med ledning av radar samt belvsning
fallju s eller strålkastare, soi:n tändes p å ett minl.miav's ~nd, ~vhängigt av m.å lets identifiering och kravet ptl nog~~~a1n nktning. Det innebär, att anflygningen på radar måste
b~~ .. <or~·el<t med hänsynstagande till avdriften, samt att hela
Da ttmng~n måste samverka väl.
Ileler Sista världskriget insattes ett 15-tal olika flygplan-
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typer i ubåtsj_al~ten. Häribland ~örek~m b~·o.~t i unt~aatagsfa]l
sådana, som 1 llkhet med Cutalwa fran bolJan voto a ' "edd·
för spaning över sjön. Av de övr.iga, som_n_:ås tc u_tv Ld,i a :; au
nödtvång - och där hä1~synen _bli effc_ktlvit etei1 1cl~ c allti~
kom i första hand - visa_de s1 g somlig~ a nm::~ ~km ngsy Litt
väl lämpade för sina uppgifter, andra nnndre val. I näl'v a.
rande stund användes alltjämi: ett antal av r dessa f hgplan
inom olika mariner. De äro försedd a med saclan utru" lnina
och ha sådana prestanda, att d e kunna spela en ak ln inas~
värd roll i beoränsadc
operationer.
Frmnhållas
k a n t ~x
b
.
.
Sunderland, som ännu är i tjänst i Coastal Comma nd och
det franska marinflyget
De nya flygplantyper, som helt pro j ek t era ts och h ygg ts
efter kriget för sjöspanings_änclan?ål förtjä1?a till största dclen att uppmärksammas. V1 hegransa oss t1ll att nam n a två
särskilt karakteristiska: den bri tliska Siwideton n c II den
amerikanska Neptune. Den förstnämnda är försedd lll t<l -! st
Rolls-Hoyce Griffon-motorer på 2.500 hkr, väger c10 to n och
har en aktionstid på över 15 timmar med HiO knop 12. 100
di st.-min.). Den härleder sig direkt från bombflygplanet
Lincoln men med helt omändrad flygkropp med hänsyn till
de marina uppgifterna. Silhuclten är också betydligt förändrad.
En synbarligen mera ursprunglig typ (även om <len bar
mycket av Ventura, som i sin tur härleder sig frånH wl so_n)
utgör Lockheed Neptunes sista version, P2'V7, med e n vlkt
i närheten av 40 ton och prestanda analoga med Sha r/.lcJorl.
Den drivs av två Wright - compoundmotorer på ~.20(~ lll~r.
A v denna flygplantyp går den stora massan naturhg h:1 s tlll
amerikanska marinen, där de operativa styrkorna ko n tm ue~·
ligt förses med nya flygplan, medan de äldre anvä n dc'i for
utbilclningsiindamål. Men Storbrilannien, Kanada och H ollan d
ha hl a även fått sådana.
Det är ganska svårt att avgöra, vilken typ som ii r . del~
bästa, N eptune eller S!wckleton. Båda utgöra k.omp rm n iS 5 ~ 1.
med likvärdiga allmänna prestand a , i stort se tt lämiHHlc fot
o
s~mma uppg1\f, ter.. men o l'l
1 w 1"f' raga
om. t l e t a r·.Je~· oc l l u.ln'st:· e
mng. Man k a n saga, att vart och ett av dem om som t o ~.c,1
visa sig överlägset det andra beroende på dc särskil da fothållandena i samband med verksamheten.
.
.
V6
I del franska marinflyget ingår tre förband flygpla n P2 I
jämte redan f~_r:u~ befintliga Lanc~st~rs och ?wulerlun d~~~
prcssen har mo]hghetcn av en ubals,]aktvcrslOn ~v fl aT ]I
Dubois omnämnts. Den komplicerade konstrukllon en oc

>et p å ett modernt flygplan till å ter icke fransk. a nu1rine:1
P1:spå go d tagbara ekonomiska villkor vid dess specialfabrik
a ~·oj ektera och_k_on~lruera etl ub å tsjaklflygp!~n. av Neptunef Blott moc!IfiCrmg av en noga utvald nuhlar eller koml~~~·siell modell li~ge:· inom möjlighe t_ernas gräns. Bl_and an1 t synes »den flygande papperskniven», som lvfter och
·· ·1u·1o> v1c
' l ful l l as t vara av stort· .Intresse
.nandar pa' en »nasc
}~r närv arande, då alla h a bekymmer för de nutida v~lldiga
·tartbanorna.
s slutligen finns del en synpunkt på det tunga antiub:ttsflygets uppgifter, som i!1gcn annan flygverksamhet kan ge
något begrepp om, som_ Icke är okänd ifråga om fartyg, men
varåt flygplanets ~·elalrva litenhet och besättningens ring a
num erär ger s~irsk1ld skärp a . Den samtidiga eller successiva
användningen av de olika lokaliseringsmedlen i förening
med krav på ?avbruten nav igeri ng med stor noggrannhet
och dito passmng av förbindelserna gör ubåtsj ~o kluppgiftcn
mycket tröttand e. Man vilar en timme och gör vakt en tim me o s v. Men även om den fysiska ko nd itionen är utm ärkt,
lid er effektiviteten i längden på detta, och om uppdraget
måste förlängas 10 eller 15 timmar eller mera, är det ofrånkomligt, att varje man av besättningen i tur och ordning
måste få några minnlers fullsländig avkoppling. Ofrånkomligt men icke alltid möjligt, för det första, emedan alla ofta
äro sysselsatta på en gång. Dessut om, även om ett flygplan
med stor självständighet från början alltid är utrustat med
tyå eller tre britsar, försvinna dessa efter några :"tr för aU
lamna plats för ny utrustning, som på grund av teknikens
fu~lkomning måste placeras i alla disponibla skr~rmslcn och
vrar.
_De~ nästan unika i denna vaktgöring mot ub:1tar är nödv~ndigheten att minut efter minut, dag efter dag, vidmaldhaHa uppnrärksanlhetsförmågan, och ständigt ha j minnet,
~~t e~ sekunds avslappning eller ouppmärl-.samhet ~ix till~ackhgt f_ör alt ~esättningcn sk_all gå rniste OJ_n sitt livs chans:
ken fly~d1~a pcnskops?.bservah?nen, vattel~virvdn efter _sn01';
eln Pa siktbarhctsgranscn, vagen som Icke bryter sig pa
~xa~<t samma sätt som millioner andra , medan den fm·lig·a
1nb1ll mngen,
·
·
·
..
'
att 1ngentmg
kanuner att handa
kommer kr-,~
P~nde innerst i s,Hilen. '
•
st"~y d~t händer nästan aldrig någonting: ubåtsjagarens
° 1 ~ta fiende är icke ubåten utan långtråkigheten. övningar11 1
.fredstid, vars nytta det icke är fråga om att b estrida,
0
l det avseendet mycket missvisande. övningsplanerna
1
,
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äro lovärl nog omsorgsfullt upplagda för att d el s k~ 11 IJ;·
o
.
. b esa··tt m_~1g
. · s J.::a IL. . f <1.o <'!1 »r i d)).
<a
?r a tt varJ~
l nagontlDg, r··
111 lio
chans» att lokallsera en ubat. Men nar offenslV cn 1 Bis c ay~t-i
b_ukt~n v!u son~ kraftigast,__ och ~lå ubåtar~~a, SOI~l ~1 1dr ig \-:~:
nt sa manga, annu upptradde 1 marscblagc, ra kl w d, lll ~
11
·· Jd u J)at
o
• l t
.,
'·
mHl . en upplac
- opt!s.;.
e l l_er pao ra<,ar
-- pe r lOO
flygt~nunar mot normalt en pa 600 L11nmar sm~1t __~n 1m 2.0oo
flygtumnar eller mera, efter det att snorkeln Jnf ods.
»Om m a n betänker», säg·er Car)ita ine de Hugv avs lui ni 11 a,.
vis, »a tt 2.000 limmar representerar medeltalet av en f r~u1sk
flygares tjänstetid i luflcn, och då man dessutom w-f, all i
bästa fall en ubåt på tre eller fyra lokaliserade k a n bl i an.
fallna, samt att blott ctl anfall av fem för med si g uba tens
tillintetgörande, då förstår man alt den lycklige, n yh~1 k ade
pil o t, som under sitt första opera l i va upp d r ag sä nk le två
ubåtar, var nti.ra att bli lync h ad uv kamrate rna vid ale l'komstcn».
L
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japa nsk katastrof vid Midway.
Av Kommendörkapten

M. STARCK.

Atskilligt har skriYits om den hårda drabbningen vid i\lidway i j u ni 1~-12, den slor~ v~it_Hlpun!.::tc_n i Stilla Havskrigel
och därmed ~we1! clt av lustonens vildtgaslc sjöslag. ITiUills
är det - naturligt nog - amerik a narna, som framtl'ält på
arenan; frånsett att amerikansk historicskrivnin<x bedrives
systen;,atiskt omåstc det ju_te sig_loc~.;.and e all skildra en_gcnolll Hamstacndc strategisk sklckl1ghet och under cp1ska
form er vunnen seger över en vida överlägsen molsH\.nd a rc
samtlina
....
....
J·ämte sänkningen av fyra J·a1wnska hangurLntva
deltagare i bekant krypskytte vid Pearl Harbor och d ä r e fter
ivrigt eft erlän~tade för utkrävande av vedergällning. Självfall et h a amenkanama härvid utnyttjat även japanska källor m en dessa tycks ha varit skäligen magra och icke medgivit verklig inblick i motiven för japanskt h::1ndlandc under den stora operationen.
~n te_ förrän 1951 fin go två _.i apanska officerare färdig en
slu ld rm g av slaget sett ur Japansk synpunkt, denna har
slutligen, förra hösten, genom amerikansk försorcr blivit
överförd till skrift och språk njutbara för västcrHim~in oar i
allmänhet. Författarna äro lw,mmendörkaptenen av fÖrsla
graden Fuchida, en längre tid äldste flvoförbandschef llå
l
langarfartygsflott an och i denna egenskap ledare av anfallen m ot Pearl Hm·bor, Port Darwin och Colombo samt
kommendörka11tenen
av andra ::ooraden Okumiva som lJ. ~i.n'>t. d
" '
' '
?Jor_ e som stabsofficer vid ett av hangarfartygsförbanden
atn~_mston e till och med l\'lidway. Båda ha sålunda haft avfevatcla förutsättningar att gå i land med arbetet. Delta
~~:r ~t~j udi t avse,~ä:·da svåli~he_ter b~rocndc_ på stor kna_pp. t If r aga om officiella, ::-;kr'lflhga kall m· MHHvav var nam1tgen en sac
o l
"
.
•och folkets
an katastrof, att k eJsarens
smnesro
~~~:al ku~~d e__ skakats av en _sar~nfärdig rapport ; operationen
l't Jd~s darfor omedelbart 1 dJupaste sekretess och mycket
1
~t f1ck nedtecknas om densamma. Av det som. skrevs oick
8
llec_erm~ra till råga på allt åtskilligt förlorat, n~i.r ameri'kali~~1 a l krig_et_s slutsl~ede lät japanska hemorten känna på
ke av medicmen fran Pearl Hm·bor. De officiella aktshTna m åste sålunda kompietleras genom forskningar i riri..__
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vata handli ngat· m:h samta l med deltag are i slaget, ett lll'.
·· Iodosmu l arhele , som dock till slut har krönts med slo r l'r q llgtl.ng.
Arbcle ls huvn<l clcl har sjä lvfalJ et ~ignals själva slagl'[ oc}
ra~
::a d t~~irti!_l hör. Det inleds e~nellert~d med en konc e_n l re
1 och
e
p
slrate
ska
.1a1)an
den
1.
dragen
~ver.sil~t over grund
iin
atsklll lgt annal, som kansk e 1 d e tt a samm anhan g ar ,y
större intress e.

Efter första världs kriget s slut bedöm des från jall HI ~'> k sid a, att Fören ta Stater na i forlsä t tningc n m:'\s te be ti a ktas
smn den sanno likaste motstå ndaren , 1neda n Sovjel un >ncn
ännu omtum lad av nederl ag och r evolut ion, sattes i < ndr,;
nrumm et. Det dröjde dock icke så bnge, förrän Sov j els \ 'l X<t
fick
i
vilke
ingen,
åskådn
i
ing
de styrka föranl edde en splittr
l'till följd att arnu~ n ulved dades med tanke pö. krig me u So
erna,
Sta
ta
Fören
tade
betrak
t
alltjäm
floltan
medtm
jet,
ölls
som mest trolig motstå ndare. Denna inställ ning vi<lh
dra
ln
i
ande
ingrip
kt
japans
ett
då
kt,
ända till den tidpun
pä
världs kriget på allvar börjad e övervä gas. Några tan k r
'li1go
fö,
gen
riktnin
andra
anfalls krig vare sig i den ena eller
utedock icke; tvärto m, den japans ka uppru stning en v m
freslutan de dikter ad av omtan ke om l a ndets tryggh et oc h
ikn
<ld
r
infö
m<1n
att
,
s
hj~i.lpa
dens bevara nde. Det kan icke
~ n·ä
Ö\
nt
långsi
under
et
mh
tveksa
i
er
påståe nden förfall
gande av angrep pet mot Kina 18~).1, d en överrask ~11<lc rigs·
ngöppnin gen vid Port Artln.H· 190 l och attack en mot '1 si
ta u 1914.
I slutet p tt 1!H11 fann sig Japa n, enligt Fuchic l a, shillt inför vale l mellan krig och fred; anledn ingen till den ; ·[tl;.nomd c situati onen, n~imligen Japan s egen framf art gentem c
dc:,
gälld1
tom
Dessu
.
därhän
rtid
emelle
s
lämna
gen,
givnin
oall1
en
mot
utan
na,
Stater
ta
icke kri g endas t mol Fören
1o~·
tion, som även innefa ttade Storbr ilanni en och Holla n1 i
bli
att icke tala om Kina. En sådan kraftm ätning nw-, ~
av
1g
i
besittn
i
voro
na
åndar
långva rig, vartill kom atl motst
clt
~
l_
n
(
helt
apan
J
vilka
an
ul
rna,
gl'lnga
de ostind iska oljetill
icke kunde föra ett längre krig. Om Japan gick in i krJgel
111
m åste oljekä llorna omede lbart erövra s; krigsb eslute t k?
därför a ll inneb~ira, att Japan överga v elen av Fuchid n
dade defens iv a inställ ningen och inrikta d e sig på e ll ren
anfall skrig i stor skala .

ha";

er
].\1a rins.~al~en föro~·da~le ~~~ konce ntratio n a v alla krall
sam
l
c!
i
och
lbart
omede
.
tt
a
f~n·
t ]Iollan oska Osl.!nd1en

anh ang t rygga olJan. Amira l \amam olo, chef för »Kom~I;1era d e f!ottan », h t~vda de CI~l ell.erli d aU d e tt a inn ebar ulltför stor risk;. amenl,;. ~ nska flottm1_ ~Jorde föt:s t C;limin e ras,
eft ersom den I annal fall hade mo.Jhg het all 1ngnp a, i nnan
olj an var try~gacl, ocl~, därige nom bringa hela kri gsuppl äggni naen att &para ur. St ut et blev, all amira l Ya mamo to drev
sin ::.vilja igenom , det första men förviss o icke det sista tillfä lle, då den japans ka m a rinl edning en visade sin oförm åga
'
att hålla ett fast gr epp över utveck lingen .
och
Första stöten ].;:om allts[! att r iktas mol håde Ostind ien
Pearl Harbo r. Efter det sistnä mnda anfall et stiilldc s som
habek ant p å i\tskill iga håli fd1gan , varför japan erna icke
att
försök
etl
gjort
med
och
iill
eHer
et
de fortsal t anfall
opea
avbryt
atl
bes.ä tta ögruJ? pen. De mesl vägan de skicilen
anfall tt givit del
ratwne~l angn·a s vara, att r ed an det försin
entel var borsmom
skning
överra
att
tet,
erterst ravade r~sulta
ta och a tl amenk anarn a a llljäm l hade cit och annal ntL värja sig m ed. Härvi d aYS<tgs f örmod lige n i fiirsta hand haniagarfart ygen , som i~ke loka1i serab o~h under hela operal
r
nen kv:::rs todo som förstk lassiga irritat ionsm oment . Plane
m
efterso
tal,
på
varil
aldrig
på ocku p ation av Hawa ii h ade
sionen ,
resm:~er sakna(~es för ett dylikt företa g. H ela diskus
efter
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för
igtlHg
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för
kom
a,
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fortsat
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erna
~r~ a» . I fo~b1gacnd.e sagt .var val d etta Jusl vad Japan
lbart.
omede
om
k
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lwnen
eak
r
gjol de, f astan
hanga rfartvo -sfloll an n t })å en
Ef ter Pearl Ila r bor gav sig
· ""'
'
··
·
l
1
·
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l
l·
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den' genom Insul inde ned mot
A s'"~ < I g o~. ( yssc, som f ord e anfölls
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0
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l' cean e1~
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.
varen 19-12, åter till Japan
. l a a nser ändå, att h el a operatlge1n,
.. nten F uc ]n(
d e l .l ess vag
a
m
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--~H~n var förfela d..--:-.>>de l var att. knäck a ägg med en släg~a»
lllsatts ch att det makLi g a ha~1garfartyg~vapnc t borde h a
Denloltan.
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.
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way - ständigt hävdade, alt det var nödvändigt a ll ti llfon
t;U
amerikanska flottan hårdast möjliga slag.

Nugra månadey in på 19-l2 voro dc före krig!<u lhrot t 1
planlagda operationerna genomförda och det gällde alt be
s luta om krigets. fo~ lsättning. Självfallet v~~r detla Ill at·h~~
sta bens sak. Kngsforloppcl tycks emeller tid ha v ~11·i L ~-'
s1~abbt, _att ~taben~ pla_nläg~ni~1gsarhele kommit alt ~ ~~ip~
ef~er; (.!u·ektiv utgavos 1cke 1 tid och sl u tresullalel b i v att
»ho mbmc_rade_ ~lottan», d v_ s Ym_namo_to, och mari nst aben
var for s1g borJade und ersoka olika tankbara ut ved li n"s"'
möj ! igheter.
På »Kombinerade flott a n» granskades inlednings Yis det
efter Pearl Harbor framkastad e projektet alt ockuper.1 Hawaii i avsikt att pressa u ndan fienden så långt ostv art, alt
hau mer eller mindre skulle förlora möjlighelern a · tt •s{1
till motanfall. Resurserna visade sig alltj ämt för sma o~h
molsträvigt måste Yamamolo låta tanken f alla . Därn Li-,l undersöktes en förnyad visit i Indiska Ocea nen i och för kon ta kt
med de europeiska vapenbröderna och upprullning aY vtis lmakternas hela position i denna del av världen. f\.yc n de nna
tan k e m å ste övergivas, sed a n det visat sig att fördrng et med
Tyskland icke innehöll del underlag, som erfordrades fiir gemensamma operationer. Blicken ril-lades på nytt n t iister
och fastnade vid Midway. En ockupation av denna ii in nehar ett hot mot Pearl Harbor; följaktligen borde clt ,,IJfall
föranleda insättandel av huvuddelen av amcrikansk n S ti lla
Havsflottan. På grundval av dessa t ankegångar utm·Jwt,Hlcs
en plan för ett anfall mot Midway, vars verkliga syfte var
alt locka ut och i grund slå amerik anska Stilla Havsflo tlnn.
B eviipnad med denna plan av reste en högre stabsofficer ti ll
Tokio och marinstaben , där han omgåeil.de råkad e ut föt'
hH\sv~ider.

Marinstabens spekulalinner hade nämligen rört si g k ring
Australien, som. bedömdes vara d et mest sannolika u tga ngsområdet för den anglo-amel'ikansk motoffensiv. För n'tt förhindra detta borde Australien isoleras från i först a Il and
Förenta Staterna, vilket ansågs bäst kunna ske gen on1 en
ockupation av Salomonöarna och Nva Kaledonien sam t and·
ra ögrupper i syd. Innerst inne s~~ftade både marin !'taben
och Yamamoto till samma mål, nämligen att förhin drn en

toffen siv. Skilladen v a r , .att Yamamoto gick dir ekt p[t
avgörand.e faktorn, _amenkanska flottan, medan den f6rd_~~jo-ar e m armstabcn v1lle lösa problemcl genom vissa tcrri~
s l '·ieJia m anipulationer.
.
·1·
1·1 l l ..
o
.
(Ol
SV a af e '~aga, [I l.s de plötsligt diimens vagor
DiskUSSIOn
fldeS gen om Hal~_eys och Doouttles rmd mot Tokio . Upicke
i g·örninocn ' som
saker och ' ting
P' 11]J arlige n var Jwr
'
""'
~
c
•
•
r '
pe
[;.unde tol er eras, fok1o var 1 fara och kejsaren allvarligt
stör d. Beslutet blev, alt man sna rast s!~ulle genomföra d et
av Y am a i~l o t o planerade anfallet mot M1dway med åtföljande div er swn mot r~ leuterna, och sedan så fort som möjligt
fortsätta m ed_ m_annstaJ:ens. planer beträffande ögruppern a
i syd. D en va~d~g a ul':l~!gm.n~en uv den japanska anfallspJan ~ n , ~om tld1gare hll~knvi!s japanska n.1arinst~ben, visar si g sa l u:1da vm:a en e,fter hanla motsatlmngar nadd syn tes m ell an a ena sidan 'Yamamolos planer mot Midwav och
å an dr a sidan marinstabens planer på ytterligare eröv1~ingar
i söder.
I1

10

Midv~ ayoperali?nen var. en gig~n tisk kraftansträngning,
strategiskt storsl1lad, taktiskt skällgen k omplicerad - och
utgående från atl ameri kanarna skulle uppträda efter ett
av japan erna fastställt beteendemönster. Första fasen inneb~r, att ett b c lydan~l.e antal ub åtar skulle grupperas mellan
:\hdway och Hawau, varunder amerikanarna förvänlades
s.amarbeta genom att hålla sig kvar vid den sistnämnda
ogruppen. Dlärcfter skulle ctL inledande anfall riktas mot
Aleuter~1a efter något dygn följt av landsligningen på Nlid~:ay. Härvid räknades med alt amerikanska flottan skulle
}O.Pa u t och }jcla förluster vid passagen av ubåtsområden ä
d~r ,att slu tligen falla offer för »I~omuincra.de flottan», s?m
. ~ sJ~ ulle. operera nord och nordvas t om Mld "vvay. Med han~ll~ till_<.h versionen y w t A~euterna v~r d: t tänkbart, ~tt am ean ar na delad e sma stndskrafter 1 tva orupper vilket enl
'
' l a.lt (~_en av:<>_lutandeb fasen utmym;adc
l 1 f.?"l JC,
tv ' h\. md_e f' aO t·1·
ieast
s' l a avgorandc SJoslag 1 stallet for ett. Japanerna utgmgo
g~tu~_d a}rån _att mo~ståndarna icke skulle företaga sig någ", o na n M1dway mvaclerades; att dc mycket väl kunde
0
~~ ? etta lä~1mades lugnt därhän.
pa11 1 -~perat10ncn. ~Clf11mandrogs pr~klisl~~- ta~et allt vad Ja"at .disponerade Ifraga ont operativa SJOStndskrafter. Det
s akn~ ~tort, sett endast de två sti?r~;la hangarfartygen, som
c es efter hårda upplevelser 1 sl a get i Korallhavet Men
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n1.ccl detta slutade också kon centralinnen och vidtog d
taktisl.;.a SJ)l'idning', som ~i r karakteristisk för så mi\ n t-,n·,q 'le,,
d c j a panska oper ationerna. För det första avdelades si\J n'"
da fyra slagskepp och två h angarfartyg mot Aleulern a, f~~
det andra delades Midwaygrup p en i flera styrkor, vilk a op1
rer a d e 30(}- 500 distansminu ter från varandra med she,
skeppen mest tillbalcadragna,
'g,
Anmarschen skedde i tjocka eller dålig sikt, vil k e t })e,
dömdes gynnsamt, även om funderingar icke synas h ' ':la]-_
nats rörande absolut bristande vetskap om motstån <ta rc 1~
förel~avanden:. och omöjligheten att i tjockan få igån g n ågo~
spanmg av varde.
Förloppet av operationen blev icke det vänlad e ; utan
större överdrift ];:an i stället hävdas, att praktiskt t ngd al[.
ting missiyckadcs u tom den skäligen oviktiga diversion (''l lllot
Aleuterna. lVIedan japanerna, som de trodde u nder h llt be.
tryggande omständigheter, gingo löst på Midway fi ngo de
plötsligt över sig svärmar av amerikanskt flyg fr [m dels
Midway, dels två stridsgrupper med sammanlagl trr han.
garfartyg, som fullständigt objudna uppträdde nord m t ön.
styrkan var mycke t underlägsen ;>Kombinerade floltn u > men
den besalt högt s!ridsvärde, fördes skickligt och tillinga de
inom loppet av några timmar japanerna ett nederla g, som
måste betecknas som en kat:::strof. Med förlust av e l1 li an·
garfartyg och en jagare sänkte den fyra japanska lw ngar·
fartyg och utjämnade därmed i hög grad, om än ick e full·
ständigt, den frrm Pearl Harhor vilande r~ikningen.
Yamamoto och hans stab övervägde förtvivlat fler a utvä·
gar att r ädda situationen. En styrka sänd es fram att !Jcsk ju·
ta Mhhvav men å lerkalladcs, innan den k om fram. S h: rkan
vid Aleuterna flterk allades men kunde ic.lzc ingrip a ,·ii n·än
efter cirka fyra dygn. Inför slikt gav Ymnamoto slu iligen
upp och inledde r eträtten fö ljd en bit på väg av ivriga nn1e·
rikanska flyga re, som i en serie anfall sänk te en sto r krys·
sare och svårt skadade ytterligare en. Därefter drogs en
tydligen ganska effektiv ridå ned kring hela företa get. ..
Anledningarna till det snöpliga ned erlaget äro na tu rligt·
vis fler a ; F u chida 1-carakteriserar dock lVIidwav so m (jell
amerika nska underrättelsetjänstens seger. Det" vis a de si~
nämligen sedermera, att amerikanarna forcerat ja p an crntJ.>
chiffer och på så sätt i god tid blivit underkunnig a om yad
som föresto d.
.
På j apansk sida misslyckades de inledande drng e n
talt: nh åtarnn kommo av oförklarlig anledning ick e p <l pln ·

ktP;;

. .d och pl ane~·ad. fjänspaning med f.lygbåtar mot~ I_>earl
U· bOl' m åste n~stallas eftersom dc . o,ar, F"r cnch. l~ nga~e
J:l 8 1 8 ls där fl ygLatarna skulle tankas fran ubalar visade sig
Sh~ b'esatta av amerikanarna. Även i övrigt var spaningen
''~~~·äcklig ~eroe~1de p å .delvis tjockan, d~lvis otillräcklig
0
V1o·ång p å lam~?llga sp~nmgsp~an. De ame.~Ik.~nsb~ hangart,~rtygen, som lopL; ut ~ god ~Id, ~mnde d:~.rfor os~dda .?~~
f störd a nå d et utgangslagc, fran vilket de msatte sma forooande motattacker. . .
. .
..
.. .
d Den japanslca sprHlnmgen har tidigare namnts. Hartill
J·onu11 er, att japanerna, fortfarande enligt Fuchidas uppfattning, använde sin~ slags~cepp P.å ett fclal~~igt sätt. De
ridhöllo, trots att de msett 11angarfartygens vaxande bely;lelse, att slagskeppen utgjorde floltans kärna och grupperade dä rför d essa som en förhå llandevis tillbakadragen lmvudstyrlca, medan dc sår bara hangarfartygen skötos fram
mot fien den. Resultatet blev i delta fall, att hangarfartygen
sänktes utan att slagskeppen fingo tillfälle att loss a ett skott.
Som motsats härtill framhi1lles det av amerikanarna sedermera till ämpade system et, där dc väl skyddade qch starkt
luftvärnsb es tyckade slagskeppen insattes som direkt skyeld
åt hangarfartygen .
Efter att h a diskuterat vissa taktiska missgrepp, bland
annat elispositionerna för flygstridskrafterna, stannar Fuchida slutligen inför den oerhörda japanska självsäkerheten
som en till nederlaget kraftigt bidragande faktor. Japanerna hade vunnit många fr amgångar och vunnit dem så lätt,
att de blivit böj da att ringakta motståndaren och bortse
frå n möjligheterna, att de själva kunde få känna på hårda
sl.~g. Som exempel kan, bortsett från själva planläggningen,
namnas att b estämmelserna för klädsel under strid icke efterlevdes; personalen arbetad e i korlärmade tröjor, shorts
och dylikt med påföljd att massor av fo lk omkom av brännskador. Bränderna i sin tur förorsakades lill icke ring a del
fv att bomher och torpeder och sannolikt även b ensin icke
s1~ndha~l.:s på föreskriveto sä~t. ö.ver ~.mvud taget synes icke
'Ydds~]a nsten ha statt pa sarskilt hogt plan ..
Fucludas arbete är naturJiotvis främst av historiskt värde,
fr~mför allt i ett l and som. ~årt, som icke äger något hanf~1{artygsvapcn. Men det är välskrivet och lättläst och utan
faet,an värt n~\gra timma rs studium, som ånyo belyser bållle ~~eten. av några gamla, v~ilkända satser: behovet av fast
lq~ 'rng Jämte enkl a och rediga befälslinjer, betydelsen av
a tkoncentration, vikten av att följa utfärd a d e föreskrif1
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ter, i detta fall närma_st ifråg~. om. stri c\~t~änsten, s ~lll t l1öl],
vändigbeten av att v1d p l anl~ggnmg tal,na .1::ed ll'ke vad
man tror elle~- hoppas, ~tt flen d en skall g01 et, u la n lil el]
vad han verkllgen kan gora.

Något om de n m oderna vetenskapens

syn på staten so m livsfo r m
Av Jur. D:r E RIC CARLQVI ST.

~r 1938 utgav Tilgmans tryckeri i Helsingfors under titeln
ö·rlao·smän som diplomalen en översältning av den engelske
)~ ·öodiceren Kenneth Edwards bekanta arbete »The grey
~liplom atists » där han med framhå llande av att Medelhavet
är »Engla n ds strategiska centrum» kunde i ett flertal fall
påvisa, v~ll.-.et effektivt påtryckningsm~~~el en stark flott~ är
i det poht1ska maktspelet, samt att sJomak t betyder nagot
mer än blott sammandragning av flottor och eskadrar och
dessas användning i krig. Sjömakten är m a o något mera
för ett folk än blott dess första försvarslinje. Det ör inte
lll'in mening att här gå in på någon närmare redogörelse
eller kritik av Echvards nvssnämnda arbete. Därtill finnes
för mig h är ingen särskild anledning. Men Edwards bok
synes mig dock från en synpunkt vara synnerligen intressant,
då den ä v en h os oss kan väcka frågan om den närmare in nebörden a v den sjömilitära diplomatiens natur, samt v ilken
betydelse d enna marina verksamhet till äventyrs kan hava
även fö r ett folk som vårt. Och det är dessutom el t i.irnne,
s.om, så vitt j ag kunnat utröna, föga blivit behandlat i svensk
l1tteratur.
Såsom »diplomati» brukar man ju benämna »vetenskapen
o.m staternas ömsesidiga förhållanden och konsten alt prakltskt tillämp a denna vetenskap». Diplomati skulle m a o sålunda vara b åde vetenskap och praktiskt kunnande. Yad vi
genast h ar att bemärka då vi får ordet »diplomati» över läpP.arna är, a tt vi då stå inför en speciell statsfunldion. Yid
y.dan av försvaret, polisväsendet samt rättsvården utgör ju
tplor?1 atiep en b~and en ~~ats många .speciella .funkti~.:1er.
enJ,an sa lunda Icke fullgaras av ensl'-llda eller i statstJanst
~~stal.Ida p ers ~mer u tan att först hav~ av veder~örlig stats
~~-drg~et u tfardad fullmakt att tala a statens vagnar.
diil·f·~·:hggax~.de äny1es speciellt s tatliga_ ..karaktär nödgar oss
.. or att forst saga nagra ord om SJalva statens »natur» ,
11ar
i,
.
Pe (a när m ast med tanke på, huru den moderna vetenskan ser p å denn a särskilda samlivsföreteelse hos människan.
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Om sam h ället.
... E n blid ;: p[t elen oss o m givand e _na ture_n ~~r . .iu ti !lriick.
f or a ll overtyga oss om, a tt ansamlmg av mtlLvulcr t1ll nt· hg
per ,- särskilt sam lev?nde så~l an a - är.. något ~ör d c~1 L~p:
va nu e naturen - alltsa orga111sme rnas varld - 1 h iin g. e
utmärkande. Sä fö rena sig olika växtarter till växtsa lllhii't~a(j
11
t räden till skogar etc. och inom djurviiriden påtritffc Yi 11 ( •
r~~ så iyp,~~ka »s~:mfundsbildningar» so;n myrsta\.'l~c 1, fi~l~:
slunmel, rag clslracket, varg- och apf!ocKen etc. Ors~ "e n t'][
delta fi~rbållande kunfHl vi i detta sam_m a n~1anf{ icke nä\._
mare ga m pa, men s:1 mycket kunna Vl alllid saga diirop 1
CJ.ll snmlevnaden i grupper säkerligen variL tjänlig f< r Y ~ix·i~
och djurarternas bestående i »kampen för tillva m l>>, och
därför genomgående kommit att utmiirku livets f or .e r P'l
vår j ord; 1m danlagen endas l bekräfta regeln. G n n pcrn~
uppbyggas från individernas relationer till sin omgh· 1i ng _
den levande ej mindre i:in den icke levande sida n av lc ;ma
sftsom marken, vattne t, luflcn, solen elc. \'etem;k aJ ·n on;
organismerna s relationer till sin omgivning kalla s »el ologi>>.
Det ~ir en biologisk disciplin, som är av ~\rlllHil ä ggni •le belydelse för en rat ionell uppfattning om de s k int e roq> l!li:;m.
iska relationerna i samlevnaden hos både växter, dJur och
människor. Liksom den enskilde individen framvisa 1 u också grupperna inom växt- och djurvärlden sin egen - s k
sociala - slru klur och sitt egel förhållande till miljön. :'lian
brukar inom biologin uttrycka delta faldum med nlt säga.
:1ll samhället, alltsft också miinniskoma s ~; l at, i för st:1 hand
är att fatta som en »funkti on» - i matematisk m c 1i ngav organismerna och deras »ståndort» d v s deras HngiY·
n in g och d ä r r ådan de geografisk a, biologiska, m c l Porolog iska m fl fak torer.
Inom d jurvärldens g ru ppbildningar urskiljer den n utida
biologien tvenne h u vudfonn er : »associat ioner » och »societete r». Dc förra utgöras av mer ti llfälliga ansamlingar n' d]Ul'
e ller väx t er på någon viss »lok a l» på jord ytan fö r nf~got
bestäm t svftc såsom b etande, d rickande eller forlpl aJJ llll 11 g.
»Socielete.rna » d~i remot u tgöras av s k organiserad~ gr uppe:·:
Karaktäristi sk t för en organiser ad gr upp ~tr så r skilt, Ht_l d~~
u tb ildat sig e lt s k ledaror gan, eft er vars m er eller m ind~tt
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QrU J) j)ens m e dlemmar hava alt r ii L! a• er
t)rd li uga anvisninQ·ar
"
u
1
\~
LJ0
~unl;:
heteende: Le d ar org~~ n ets, det .s k l e <~ar d jurets,
kom m a 1 syne rh e t hU sy n es vi d en dJu rg rupp s forfl dlenll5
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. o·en, a nfall ell e r fö rsvar m o t »fienfle r » till ar ten et c. Det
sv å rt a it se, a tt v i h ä l' l å n gt n er i djur ens ul vccklinc's,..,
t dl '
l .. .
.
:_ lJ. a k unna s ( O. il J a Y . 1ga p arall elle r till officersv rke t '
"
1 et
f'
"l
f
b
;ch a tt r e el a n »(1·JUr e a ~l» orcl ra~: . ett discip linä r t up pt rä\ a nde a v medl e mm a t:na 1 g ru pen for _a lt >.>syf te l» m ed »för~] yttningen» , »b~vaknmgen » eller »stnden» skall uppnås.
-F ör d en . n u tu l a .:cte_nskapen fra m står naturligen också
det m än s kliga sam halls!IVe_t såsom i första h and en skapelse av naturen , med le~: n ton:t och de dä r hosalla människorna såsom d etta samhalles funda m ent. Detsamma Lordc ock
bäst förstås i belysningen av en j ämföre,l se med samhällsbil dning ar na inom växt- och djurvärlden.
Med äld e r~s.k ap~t och sam levnaden i familj såsom samhällets n atur lnslonskn uppkomstgru nd u lgöres ju den mänskliga s_amlevnaden i f~r~ta ll a ncl av en sa mverkan s k collabor atJOn mell an fanu!Jegrupp crna eller enskilda indiYidcr
fr ån dessa n~et~ syft~ i första hand alt tillgodose gruppmedlemm ar nas fysiska livsbehov. Och det är tydligen m· denna
verksam hetsf orm, som det s k näringslivet sedan utvecklat
sig h os b åde natur- och kullurfolken och d~ir erh~'tllit sina
grun d:ral a r i _vad vi brukar kalla jordbruk, jak! , fiske, hantverk, m d ustrJ, handel, sjöfal'l m 111.
_F rå n u tbytet ~v vara nwt val'a eller »ljänsb> mot vara eller
tvar lom h a ~· - 1 nära a nslutning_ till näringslivets uppkomst
och utveckl~ng - _det ~ k ekononuska samhällslivet f r a mgf1lt,
son~ s~d a!1 1 pemungvasen det och den s k prisbildninge n väl
erhalht sma mest murkanta vttringar.
Ti~l samh äll,sbildningen s ~1iera k'arakti.iristisk a drag hör ju
~l~1 th~e~- ock sa den s k beJJyggelscn, d~_r vi ~~i rskilt ha a Lt
I pmad..._s am ma b:n1 och staden; den fon·a franF>'tlngen ur
· ' övcr: -. ur
· ·l]· och
· slorfanu
· ..
den
till
, e ns l·d Id a f'ann·r·.Jens utvaxande
f,~1ge~1 _fr ån nonulc~iserande levnadssätt till t;kerbl'llk m ~ d
Ii'an tfolJ~ nd~ hofas~ncl_; .. den .. senare en. skapelse av handeln,
tverl... e t, 1ndustnn, ]arnvagen och SJÖfart en 111 m.
111 0
. -"' te
'11 l 11.

Orn staten.
..
.. ·
I
Vid
fort )lasee ~n om nan_n gs uppsokandet och repro du k lionen själl n:mngen - hJ!dnr det s k skyddsanpaEs ningsarbclet
Det ö.r också vla grundschema t 1 organism ernas livsföring.
,
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c enn a . t 1_1am
verktinktiva
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n
sa111 het c s,Is
silite : so_m 1-..omnul manmska n a lt re d an på n atu rs lac1iet
bild~ SJ,g h~ls am mans till h ögre förband än familjerna och
Olgani sera d e grupper till sky d d i första h a n d mot f räm-

607

606
m ande fien tliga stammar. l\Ien ocksa slrävnn lill sl' \ <ld
i1~re frids~örare och våldsmän J1 a r hänid_ ve~·ksanit lJi:i~~t
]1'.11 . s,,_
g1t. Sarsk1ll ur d essa tvenne olika skvddsmslmUel·
•
<
dermera den lolalonwnisaiion av ett folk utvcckl ab· ''< lt· 1• C-.
1
brukar angiva som siat. Organiserat som en s8d nn lll ir "
folk fr~im~l därige1~om at~ detsamma .har ~n .särskild s~'.~:
n;,ls.~, van l!gen ~n st.:ltschcf, som med sma rad.~1 Y Hre h~ 1 r ~1 t
pa and a malsenligt salt hunnhav a folkets angclaf!en lH ler ~:_. .t
.
l
o
sa"] ~er l &elen :--.n1 nt dlyttre oc l 1 1nre
(en
s!(l'lt· t l a" 1. vatl angar
0 ,
nom utl stalsstyrelsen j'örslåll all skaffa sig »gehör» /iir sfr~1
på~ud. Därav kun;1a vi ock försU't, alt försvar, d ijJ1o 111 3 1 ~
polis och ~-ä~tsväse~Hlc ulgiira de speciella s~a ls~·u nkl ionnn~:
- Grundhn]crna l1ll en mod e rn sla ls orgamsat10n och Ye rksamhelsfor!ller bruka som bekant finnas uppdragn a i en ~ Ör
skild »sladga» s k ko n slilution, stalsförfattning eller »g rnndlagar». Där återfinn er man bl a också reglc ma fill' folk representationens s a mm:msättning och befogenh eter, si ~i.h
ständiga eller gen temot regeringsm a klen.
s talsordningens tredje huvuddel utgöres av d c ti ll :~ ss is
tens ~1 l statsstyrelsen anställda ämbets- och ljäns tem:i. nnen
av olika grader och för olika arbctsuppg,ifler. - Fiir alt
kunn a nu fram till en något så när ]dar och tydlig uppfa ttning mn en till synes så svåröve rskådlig för eteelse som en
nutida sta lsordning: med dess m §mgJörgremt,1e verks.nnhel,
kunde del k a nske vara enklast aU föreställa sig sta te n efter
mode~lcn a v en nutida förening, ekonomisk eller id ."cll den soslnämnda för t ex främjande av sport, musik , sky ltc
etc. Yid en sådan jämförelse molsvaras statens innebygga re
tydligen av föreningens medlemmnr, dessa s r nares s :mH J1;);1tråde (årsmöte) av folkrepresentationer - riksda ge n, parlamentet eller vad denna sammankoms t b e tecknas h os olika
fo lk. Föreningens styrelse, som. har att handhava fö reni ngens
angelägenheter har sin lydliga motsvarighel i stat;;ch cfe n oc h
rege ringen. Föreningens stadgar kan man jämföra m ed sla lsfiirfatln in gen, konstitu lionen; reglerna för förenin gens sekre te r nres eller kassaförvaltares m fl å ligganden me d de
lagar och instruktioner, som äro ulfärdade att gälla fö r .: tatcns tjänstemän i olika befa ttninga r. Avgifterna till fo r.ej
ningen kunn a sägas h ava sin molsvarighet i skatt erna t~l
staten , lullarna etc. Varje förening h a r ju e lt syfte, fö r yJl-1
k et den är bildad . a:.~ verka . Syfte~ med o d n statliga sa n1;
m anlevnaden kan 1 torsta hand angivas sa som en tanke oc.
vilja ho s ett folk att leva ett själ\rstän digt liv, pol itiskt eJ
mindre än ekonomiskt oc h kultu rellt.
... '

-

~

·"'

t

s äsolll org~nisen~~l . fol.kgrupp skiljer ~ig .~lock stalen skarpt
..' den pnvata fot cmngen genom sin over stat ens Inedfl!~~are råda.nde. s k m:spn:!1gli~a härskarma l.~t, d v s s lab _ eg·en bdallnmgs- och Lvangsmakt, mest markbart fram.. c iH l et.
teIl"
·ädand e i ra.. t·t svas
11
'Gentemot staten~ koll~l~1iva tvångsmakt slår individen,
ersonlighe len, enhgl GeiJer »det högs la i historien »; han
Pol11 h andla r på egt:t a~Isvar efter egen övcl'lygclse friLL fdm
f,ollekti~re t~ _normg.I~mng. Alt på ändamålsenligt sätt avoTänsa mdtvHI~ns fr ihet gen temot statsmaldens tvtlllg - ctl
problem, som m.~c ~ns {~ e n argaste k~mmunislstat hell kan
nonchalera - hor t1ll nagra av dc svaraste men p å samma
gå ng viktigaste uppgifterna inom politik och lagstiftning.
För aU ett folk skall kunna leva som en till stat organiserad grupp m~innisk or erfordras numera i regel äve1~, att
denn a des s viljeyttring erhållit sitt godkännande av övriga
stater i kulturgem enskapen, något som brukar ske geno'm
det s k de jure erkännandet d v s den nvtillkomna ' staten
erkånnes som ett självständigt rättssubjckt. i den mellanslatliga sammanlevnaden med d e förpliktelser och rt[ttiahe ter
härefter som närmare avh a ndlas inom den s k off~~1lliga
rätten. En förs ta förutsättning för ett elylikt erkännan~lc
mås te dock vara, att den nya staten erhållit den fasthel i
organis ation och liv att denna kan hävdas både utål gcnten~ot andr~ s~ ater och inåt, ~nom samhället självt, gentemot
svarare stormngar a v den Inre ordningen och säker h e ten,
allt n aturligen relalivt sett. Så förstår vi, att en stat till sin
grund ~genskap är en organisalion och verksamhet hos ett
f~lk _till.. skydd och främjande av de värden vi skatta högst
har. 1 ~arlden såsom livet själ vt, h ä ls a, tryggad egendomsb~~rtt~mg, lagskyddad personlig frihet, yttre politisk själv~tandrghet m m. När d en är som bäst, är d ärför ocks:'l sta1f~1. a~.t. fatta som e1~. bäran.d e d_el av ~ol.l.~ets eget. morai~ska
, for att ku nna forverkliga srna pnmara uppgrfter masle
~~ .statsl~dnin g ställa vissa bestämda krav på medborgarnas
) Eska, ll1tell~kt~ella och e tisk a kvalifikationer.
t! av de vrkhgaste med el en stalsordning har att bC:gag11
v a/ 1 ~ .~v för rea liserandet av statsändamålet är ju de fÖr
(~a ~I~o~~~n.de s~a tsfm~ktionär~r utfärdade. handlingsreglerna
va gal, f.?rfattn mg a r , m s truktioner etc.) efter· vilka dessa haintr~it ratta sig vi(~ .. fullgörandet .~v sin ~jäns.t. De~ ka n nu
11låstef~, at~ dess~ fot· ~tt k~m1~a ~orver!~hga su~a. åhggan.~len
ninget hta bll f ysiskt tv~.n~, .J a fysrska valdsh.~ncilmgar. I-Iakt1 och straffverkstall1gheten kunna anforas smn exem_-
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pel p-J dc ft1rra -- den militära striden på den se n are. »r.
gen sitler i spjutstångs ände» säger HavamaL Blo t; "en-l.<;_,
. . h·. v1' l'Ja till"' sjäOttt
mald kan staten til syven(l ~ ocl1 s1st
av d a sm
l
~tändigt liv »utan makt mgen statsmakt, utan s la lsnta]~;
mgen stal». (Blomberg.)
Som en sammanfattning och utveckling av den mo cletn
vetenskapens syn på den_ män_skliga san~manlevna d cn i s ta~
skulle man sammanfattnmgsv1s kunna saga:
I. statens grundelement är dess territorium_ me d el dett
sig varaktigt uppehållande människor, _ där_ befintl iga väx_~
och djurvärld ävensom där rådande kilmallska oc h ge ogl'afisk:a förhållanden.
IL Stalen framväxer ur människans relationer ti ll sin
geografiska omgivning, enkannerligen från d e -_ a\' psykofvsisk natur - som uppkomma och förlöpa mel h1,1 sta tsi!mehyggarna själva.
III. Frå n biologisk synpunkt - utgå ngsläget fiit· en rationell uppfattning av statens »väsen» - kan ~ taten bestämJHas som en s k societet d v s en sammanslu llung a ' '1t ~insk
liga organism_er, ändamålsenligt ordnade och samW'i·kandc
för uppnående av vissa bestämd a syften, främst_ sö.ktTndc av
statens eana existens och inre säkerhet, ekonom.Jska och kulturella utveckling m. m.
IV. Den moderna staten kan som normalfall uppfat tas
som en »föreningskonstruldion» framgång en av ett folk s fria
vilja. Vid uppdragande av linjerna till en statsbildninf.{ måste
de a llmänna principerna för livels egna gestaltning no g?~mt
följas, om statens organisation och livsfonner skola .:: rllalla
den stp:ka och anpassningsförmåga, att staten får n; ,g ra utsikter a Lt kunna bestå i kampen för tillvaron m e <i andra
slater, militärt, diplomatiskt, tekniskt, ekonomiskt ek. Sådana allmänna principer för en sta ts organisation är _de _01:1
d e olika statsfunktionernas uppdelning på särskil d a l]1 c\lv:der - organb~ldningen inom sta~skroppen - smnl cle~ s~ 0 ~.:
gans samordnmg och underordning etc. und er ett h ogsta 0 .
gans ledning - stalsstyrelsen. Sistnämnda funktio n hru l~~~
inom den biologiskt orienterade statsläran benäm nas » lh
tegretion.»
.
. .
o
•
eV. Genom sm argarusatJon erhaller staten sm eg_en _g
stall och sitt eget liv med egna relationer till sin on~gl '' 111 ~l
V1. I förh~-~lande till ~n dra soc~_etet_er,_ såsom__e ~t ~n<!~155 ta·
eller handclsfor~tag, ~n fartygsbesattrunt:\ elc. sldlJ el . sJ ~u n g·
ten genom den over sma medborgare utovade s k m .-;p t f ]lliga härskarmakten med framt rädande i statens egen be n
nings- och tvångsmakt Utan makt ingen stat.

Ge_ntemot s tatsko llcl~tiv ets_ tvång~nw.!d står inc~_ividen
ersonllgh eten - med sm stravan aLt erter egen overty------11~ aestalta sin livsföring. Avgränsningen mellan statsmakt
g~Js i;clivid u ell frihet, som vanligen äger rum genom lag(·Jt\f\ninoen, är en av huvuduppgifterna för den praktiska
~ l
b
'rl 'J~en.
politiken
oeh'JllTlul

\'Il-

Om statstyper med särskild hänsyn till navulslaten.
s edan mitten av 1800-lalet har man ju bl a brukat indela
staterna efter den mest frnmlrädande delen av deras näringsliv,_ i agr:ar - .. eller jordbruksstater osamt _industristat?r,
un der vilket s1stJ:amnda begrepp man da vanligen också mbegriper industnstatens handel och sjöfart. Tendensen inom den allmännD smnhällsutvecklingen går som bekant till
förmån för den sistnämnda typen - av skäl, som vi i d elta
samm anhang icke b ehöv a gå in på.
En alElan indelning av statstyperna brukar ju ske efter beskaffenheten av respeklive stats gränser; om dessa ulP';Ö ras
av endast landgränser, eller helt ' eller delvis av sjögrä~ser .
Vi bruka då tala om inlands- eller kontinentalstate1· samt
maritima statsbildningar. Sch·w eiz, Österrike, Unoern och
Tjeck oslovakien kunna i dagens Europa anföras sc~n exempel på de f örstnämnd a stntstyperna. A Ua övrig,a där belägna
stater kun na b e tecknas som maritima stater, d v s de b1ro
belägna vid hav.
,Såsom jag redan tillåtit mig erinra om, i en artikel om
»Staten och sjöfar ten» in fö r d i Tidskrift i Sjöväsendet febr.
~955, iir del icke enbart b elä genheten vid ett hav - vilket
I och för: sig icke behöver betyda si\. mycket f ör ett folks liv
_som ~lllf_örs iikrar en st~t karaktären av sjösta t, utan fra mora~lt ~ vilken omfattmng hav et utnyttjas som fördeväg,
~litsa vilken betydelse j'artyget, enkannerligen handels- och
~;}ogs~~rtY,?.'et, har för ~·esp. folks, l~v ?ch u'tveckling. __ Hed an
r .~!S~keJ.J, forslorl att pnsa havets llarhghet, men det ar dock
:rams~. / artyqel, havets betvingm·ska den ägnar silt n1.esta
cf.":f~.ar vi s~zola undersöka en stats maritima »grad» är det
ri~~ 01 /not fartygen hos ve~~erb~ra_nde folk, _yi främst skola
lv a V dr uppmarksmnhet, sarskilt 1 trenne hanseenden: fars·tf~ls b etydelse _f? r fo1l.;:t;: ts fysi_~~a e_~ist~~ns, ekonomiska ':'_älnin ~ ~-a.mt. pohllsk?- fnhe~, SJalv_stanc~~gh et_ ocl~ __maktstallVäsg 1arslnlt med hansyn till elen mskranknmg SJotransportIan~~( et , e~ hållit __ i ~år~ dagar ge~10m tr~nsp'ortm~cllen ti}l
' tekmska forbattrmgar och flygets hllJ.::omst ar en sa -

r
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dan undersökning påkallad. Men även ~ne d sLtrpt heak[:_t 11 _
de av d essa sistnämnda synpunkter pa den svensk<t sa 111 _
hällsbildningen av i dag, framstår den svenska _st uten s. ty \l
av en utpräglad navalstat orubbad, m:h synes mom ovcrskådlig tid s). fö rbliva. Alltjämt går me1:. än ~)3 'j, ~1v v~ll'
utrikeshandel p§t kölar, tj]l stor clel uppbarande va ror. so 111
ick~2 alls elle r endast i otillräcklig omfattning _knnnd pr 0 _
duccr ·ts ino m landet, men ändock äro nödvän(\lga for Yå t·t
fysisk~ liv, vår ekonomi, politiska och militära m ol,:ti'l ndslZraft, såsom spannmål, kol, olja, bomull etc. Y~d -; ed<1 n örlogsfartygen - i erforderlig sam~-~rkm_l n~ed flyge t -- ~)e
tyder fö r vår politiska frihet och S.Jalvstan(bgl;ct IJehuYc r ]ag
icke närmare utveckla inför den läsekrets, denna u ppsa(s i
fursta hand är a\·sedd att fram l äggas för. ")\;"ava:lsl a ~ sbegrc p
pet är inte endast en teoretisk konstruldion, ett ]Jl<.lr t~.till
slalsnn1ning:.H'i1as syslcma tik. Som redan av de~ h a.r fo rut
andragna torde framgå, för sagda il~grepp _ med s1g Yissa ~~.e
~; tämd a praktiska konsekvenser av 1ck~. rmga bety th•lsc f~r
ett folk såväl då det gäller d ess samhallc och stat sorga m~ a lion som verksamhetsformer och l edning. N_ avalstalshe.gr epp et innebär m a o ett program fö~· de1: framtid~ ytvectnn g~n
av de stater, det nu senast varit fraga . om. S]alv iram g<H'
delsamma som produkten av en dlcr den nwdern a vetenskapens kr av gjord utredning av de nutida k ll'ltnrstaternas
struktur och livsformer.

Om staten i dess relation till andra stater.
Antagonism eller ficnHig inställning gentemot andra grup.. JU
· e t t gen?~ 1.1oao
"'l 1 (ll' drag
per av... samma art e.11 er o 1'1
1 ~a ar
:::.
älinom dJurens utvecklmgskecl_Ja· Men san:m~ fOihalLm.'l~ ~i eL'
ler ju ock för människan, eJ L~ott de pao lag~· e kulotm sla ;· a
levande. Därför blir ursprungligen ocksa knget. sa alt sa g.
den »110l'ma}a» formen för relationerna Jnellan fol ken Ull (1
ti digare historiska skeden, och krig.sförldari~gar oc h fr~{,1~1
förbandlinoar de tidigaste diplom a tiska rel a tioner na m e '
.
o
. l
l
. l l .. ·er ensstaterna - här och var d_ock uppmJU '-~c e ~v en (e ..0 ,' de [jr
konnnelser ay kon_m1 er~Iell natur. Fram_lmg ?c~1. ,f,Iel~u1 derDiplomatiska
,Y
J·u urs1wungllgen Identiska begrepp.
.l
f' . Oll
h os el!;\)
handl i n~ar fördes docl~ re d an oun_c ~r orna c eu1._
' ä'l(Jre
ti er hellt er perser m fl. Och sa tidigt som under ~lel1
·e1
'
'
· l 1·1ga (~p
1· l ~l:la· t.~' 1: . til. l.. en
medeltiden
lyfte på ven o u..1 en 1-.yr"
, fråll
lativt höcr ståndpunkt sasom bl a flera 1 vart nksmk t\ el·
denna tid bevarade urkuncl e r h. unna omvittna. Del yar enl
0
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·
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. l först med början av d et sjuttonde århundradet, som
c
· lw staterna v1sa(
· l e :n~
· ett.a l!. m~mt
..
l e rtJ hos
de ~uropc1s
bellov
~1 ~\]iplom atJska o_mLud,.dar man samtHhgt ..soktc asta(!ko.I.1l,l,
, tt rä ttsonbungen mom staterna utstracktes att 1 gm· ..
1
1 ~1 3 ' ;e mån omfatta f\tminstone i vissa betydelsefullare
5
ll?a seenden ä ven s laternas inbördes mellanhavanden.
]i~~rige fick . sin första ~cgat.ion i IIa~g år 1~1 i. Banl:.~·yt a re
~.. . denna v1dgadc uppfattnmg om ratlsordnmgcns sfar var
1
holländske juristen Hugo Grotius. Särskilt genom siH
11
~:rfattarskap på s!als- ocl~ folkrättens gebit l.1.m:. han ut ÖYtd
stort inflytande pa framvaxandet o.v denna forandrade syn
Jå naturen av .!·clationcrna mellan staterna. A_ndra stora
:wmn när d et galler u t vecldandet av ko rrekta (bplmnallska
förbindelser mellan E uropas s tater under 15- och 1GOO-t alen
var vår Axel Oxenslierna och den nederländske ståthållaren Vi lhelm I av Oranien. Hcdan med utgången av d et
sj uttonde århundradet hade den europeiska di plomatien erhålli t de grunddrag i orguniso.loriskl och funktionellt hänseende, som den ännu i dag framvisar.
Syftet med inrättandet av sändebudsinstitutionen var och
är väl i första hand a v upplysande, informa ti v natur, alt erhålla känn edom om stämningar och förhå ll ande hos den
främm:: mde makten, som icke på van 1iga vägar, press, litteraturen, skriftväxl ing etc. kunn a Lckommas, 1nen som ändock kunna vara av betyd else för hemland et att hava vetska p om . Tillväga gångss-ättet för sådana upply sn ing a r s införsk affande f aller ju delvis inom området för cliploma Liens
»secr et service» och kan därför här icke närmare beröras.
Å an dra sidan kan det självfall et vara till nytta fö r det egna
landet att hos den »ackrediterade » staten lämna mendel anden om »sl~inm i ngar och förhållanden» rådande hos sig, vilket a~lt brukar försiggå enligt »do ut des'>-pri:lcipen: jag givey fo r att Du m å giva.
t f~'ngclpunk ien i d c diploma tiska förbindelserna bildar nat~rhgen det muntliga eller skriftliga tankeutbytet i politiska
lilg, som brukar försiggå mellan sändebudet och den främll~ande maktens högsta företräclare såsont stalschefen eller
hafon av regeringsledamöterna. Det var säkerligen också
st: l~vet ~v a tt h os d e utländska ~taterna hav a en där rne r
la dtgt ' ?stande representant för tillvaratagande av det egna
f~~~~c ets. Intressen, som. i förening med ~~.~t för~: t angivn_a iJ~
turUabonsk ravet slutligen framtvang SJalva sandebudsmstlful~~n~n. D et nämnda tankeutbytet kan ju i m er betydelseannl en avs lutas genom ett mellan de »höga » kontra-
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h enter n a träffa t avt a l, vanligen avfattat i §-form, däri dcta,
inbördes ålagnn dcn finnas noggran~. ang~.vna._Innch n lle t i ch~
plomaliska överenskonuucls~:, och ovcr~~ggmnga r l~ n n n a he.
röra äumcn från dc mest skiftande gcbH, men vanlige n hiin.
föra dc sig till följande huvudområden:
1. det yllre politiska d v s staternas allmänna f i~ t hnllan.
de lill varandra såsom då stater utlova. varandra mh iirdes
militär hj~11p vid av någondera pat:tei: Icke JWOv oc c.rn l anfall från en tredje makt, den nolvaxlmg som _t ex fo rc ett
krigsutbrott kan förcl-:omma mellan ett par SLatcr ck .
2. d d mi lilärlelmiska, såsom å tagande av l evcr<t ns av
vap en och ammunition till cl<:n fö r ecl~'agsslulande ko n :rahenteu, ,de l må gälla under kng eller ircd.
3. det juridiska, såsom folkrätlsliga överensko mmelser,
verkställighet hos varandra av den .~ndra statens l~<n n:l l '. i
handelstvister eller utlämnande av forbrytare, som il d t ttll
det andra landet.
-!. det kommer siella, träffande av ömsesidiga h .>delsoch sjöfartsavtaL
,\ven om vid förhaudlingarna mellan slaternns rcp rc',' n lantcr samförs lfmd- kanske först efter· tyngande cftcrgi ftL'I' fr{ln
den ena kontrahentens sida - kunnat åvägabringas i uppfaUningen om vad som är rätt och gagne1ikt för en si<< l, ir:träffar- del ju stnndom fall då inlressemotsättning~c r l1' rne.rlnn två eller flera s later skärpts till den grad, att en l ;·e dlig
utjämning av deras politiska ~tällning.s~a.~anl1~1! id.( :?;1es
möjlig_ Det kan vara geografiska, m.~hlarpol~ilska , 'k o}~ r~
1
miska, patriotiska. eller a ndra ~ungl: v~gamle f.akta o~,n r,o ;
0
1
hållanden, som tvmga en stat hll en sadan attityd ge, lel•
en ann:m. Det är dft elen situationen inträffnr, alt c 11 sl~l
kanske ser sig nödsakad att förm edelst tvånq göra srn 1 upPi
fattning och '·ilja gällande gentemot d~n andra, och 1 •:i~l(JC1
som Clause\\~itz uppfattar det kommer m som ett.pol u l~e~ ~
1
redskap i förhållandet staterna emellan . Men d e l ar e· ~? e.
teelse, sonl vi i detta sammanhang icke närma re !J,[w \ et
utreda.
Den sjömilitära diplomatin.

:\ . Jlurinailacluienw.

.

r0 r-

Yi d sidan av den mera a llmä nna diplon.wtin, som h :~ r ei1
.I L1.l (]"t
har 'b
ns,
. ktänscr
kunnat };:ara
ninosvis
ut endast antvcl
.
l
b
"
1 ,,
m er speciell sådan under cle senaste c. ecenmern a l it

·a ]los de, flesta kullu.rslatcr.

\ Ti lal a bä_de Oll~ handels-,

sJ, ·-- och Kulturaltach eer n1 fl med uppgtfler vHl d en le-

pr~f~n de äro Hislade,.som tordeo fr~ mgå a': . de~·~ts. tjiin:'ter s

~a a"mnande. Och det ar nu ocksa har den SJOHuhlara dlplo-

· 1· l om a l.Is l-:a o.rgamsalwnen
· 1· cl en .up
pel1
gc.nom
atin kommer In
ie till vissa_ stalers utnkesrepr esen t.~twn kn.utna. ma~··mat
c lH~bcfattmn garna. H uru nu dessa lJanslcr Jnstonskt framt~~t och utveckl at sig bortses från i detta sammanhang. IIiir
$atresserar oss d essa befattningar endast från så att säga
~;~gens synpunkt. Syftet mc~! ans lällandct. ~v marii~a.~tachcer
"r väl närmast a v InformallV natur: att iran den frannn:ln~le staten inför.s~-:affa upplys nit;gae ~v sjöm~lilärt .!nnehåll,
som icke sta tll1 buds att crlwlla pa »vtLl.llga» vagar och
sedan inrapp ortera dessa till hemlandet. D e l gäller särskill
sjömilitära spörsnn'H av mer sp eciellt slag, såsom krigsfart~·as konstruktion och byggand e, sammansällningen och utbildningen a v örlogsfa rtygens besättningar, de förras bestyckand e och taktiska användning etc. och övcrhuvtHl allt som
från den utländska stalens flotta kun y a ra aY nytta fiir hemlandets marina myndigheter att hava kännedom om, men
som dessa icke utnn särskilda anstr[ingninge<r kunna få vetskap om. Jämsides med dessa i akttagelser av mer teknisk,
nau tisk och taktisk art går uppmärks ammandet av förhållanden av marinpolitisk natur hos den ackrediterade staten,
d v s den allmänna tendensen inom flottornas utvedding,
såsom byggnadsprogram, kostn aderna fö1 · dett a s genomförande, förd elningen av sjöstridskrafter till olika geografiska
punkter, fördrag om samverkan mellan olika länders flottor
vid visst krigsfall etc. överhuvudtaget blir det nog vid iakttagelser a v förhållanden av marinpolitisk n atur i u tlundet
mest fr å ga om spörsmål av strategisk arl inom sjökriget,
medan de uppgifter vi först nngåvo fiir marinattachccrna
att uppmär ksam ma mes t h änförde sig till flottornas teknik
~ch taktile Så n~1 ra som av binda anledningar santverkan
~ r eller hör vara mellan sjöfart och sjövärn, kan det nog
Icke undvikas, att våra marinatlaclH~e r också böra ägna sjö~andcln n ågot av sitt tjänslcinlresse, s~irskilt m ed beak~~ld e av att de flesta navalstater sakna speciellt anställda
~bofar.t~attachcer. Åtminstone vad som faller inom området
l· r ?Jofartcns skeppsbyggnadstekniska och nautisk a sida
~~r::: Ick e anses höra ~tå främmm~de_ för ~n sj?militär diploh t a tt utforska. \'1dgar h an sa sm bhck hll att omfatta
s:~nn arnas ~eograf:iska beskaf.fenhet och tekn iska utru~~ning
1t varvsmd ustrms prestatiOn er, kan han k anske la mn a
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upplysningar, som kan k_omma s åv~il hanclels_flotla n son 1 llJ
rinen till 11odo. För ordmagens skull borde v1 kansk e HYsl t al"'
.
l 1eers
'
vår framställning
om våra marmattac
uppg "f
t ter 111l 'C!
några ord om dessa funktionärers representativa s k yldia]~d
ter hos den främmande maktens myndigheter (om f attn i 1~0 ee.
.
t
ti l)
och innehålle t av dessa normeras JU
mes
· genom t...
]nnslein_
strnktion~r), privata personer elle_~· fartyg o .a, dc~ ma g~ilia
uppvaktnmgar, egna fartygs besok, cocktailparhes c thl
D.et är vi~serligen icke några livsv}ktig~ f~mktim:-er i de t ~fö :
diplomatiska arbetet, men dock langt 1fran allt1d b etydelselösa fö r det repres~nteradc l a_ndet. Dess närm a re u tfo rm ning
få vi nog lämna hU vederborande representants cgl'l go d~
omctöme att söka gestalta.
B.

»De grå diplomaterna».
Den andra huvuddelen av den sjömilitära cliplom al ie n bildar ju den verksamhet i relationerna mellan staternn, som
utöv~s medelst eller från örlogsfartygen, men då m ed hortseende från deras användning för rena stridsuppgifl cr. Det
är alltså frågan om örlogsfartygens utnyttjande i stalsintressets tjänst under fredliga samlevnadsförhållanden mell an
folken. En lång praktisk och historisk erfarenhet h ar j n lydIigen ådagalagt denna deras stora användbarhet vid sidan
av de rent militära uppgifterna. Och då är det ej e ndast
deras stora rörlighet och räckvidd över havsytan i före ning
med koncentreri;1g av stor vapenmakt pä det rclali,- t ringa
område, som däcken utgöra, vilka särskilt framhäv a iirl ogsfartygens lämplighet för nu särskilt ifrågakomna syften. I
sistnämnda tvenne hänseenden äro väl f ö örlogsfartygen nutilldags distanserade av flygel. ?\Tej det är nog de mö jl igh ete~
till re presenlati u a prestationer -- av makt eller ann at --::. 1
hemlandet eller å utrikes orl , vilka i förening med d c mo.J·
ligheter till skapande av direkta kontakter med frä m m ande
f~lk över snart sagt hela jorden och av det mest skifta nde
innehåll genom. d~ i regel talrika besättningarna på ii rl?gsfartygen, som dessa sistnämnda framstå som. diplo n~at1shn
instrument utom tävlan då det gäller gestaltandet av folkens
politiska eller kulturella mellanhavanden.
Vid frågan om »den sjömilitära diplomatins ndur », s? 1•11
utövas förmedelst och från örlogsfartygen, ligger d e t na 13
till hands att undersöka, om det ej här till ävenlvrs ];:an
skönjas en utvecklingslinje. Närmast örlogsfartygEm~ al;~
vändning i sjökriget skulle vbi.l då komma deras utnytt]8 11 (

615

onstrotiut syfte till vinnande av något visst politiskt
i d[mvU av militär eller ekonomisk art riktad mot det land,
änf:JJI;et ett a~mat känner. .sig. krä.nkt .eller hotat i sina uta."
olitiska mtressen. SJokngslnstorJen kan som bekant
rl];:es~is a åtskilliga exempel på framgång med s k flo1tdefral11tr a tioner - alldeles bortsett från att ·redan förefint1~1j11 5ten a v något så när respektabel flottstyrka i hemma1?g.1~ttnen - »fleet in heeing» - kan medföra nog så god a
.. 1nne
.
h av:::.re av en
farv·t ·st-·I ver k n1ngar
.
f..or d en s t a t smn ar
1
])0 l l ' ~<
sådan, (vår cge~1 flolta und:r de tvem~e varldsk~·1gen_ t .ex).
Flottdemonstrationer n~~ct nagon praktisk ef~ckt ar val_ 1 reo·el end ast de stora .SJOmaklernas prerogativ, t eX USA :s
~· und e flotta som f n kryssar i Formosasundet. I rang efter
~cnna extra kraftdemonstration med örlog.s~artyg, som v~n
ligen äger rum mot -~akgru n~len av ett pol~~Iskt ..~no.t~a.ttsfor
hålland e komm er val de manga former for SJonnlltar demonstration, som försiggår, då örlogsfartygen flyttas som
brickor i det mellanstatliga maktspelet, utan att det direkt.
är eller k an vara fråga om krigshot, men där ett visst politiskt syfte mellan tvenne stater dock brukar kunna skönj as
i de marina dispositionerna. Man erinrar sig t ex ullalanden a
i värlctspressen med anledning av ryska kryssaren »Admiral
Usjakows» besök i Stockholm sonunaren 195~1 och amerikanska 1-:rvssaren »Baltimores» svarsvisit strax därefter. En
ann an for~n för politisk demonstration eller manifestation
av politisk uppfattning eller vilja med örlogsfartyg var t ex
dc tyska krYf:.sarnD.s förbrödrimrsbesök för ett kommande
krig, i Itali~n under åren mell~~1. de båda världskrigen.
Formerna för utövandet av den demonstrativa delen av
den sjömiltära diplomatin kunna naturligen växla. Här kunna vi emellerlid av sekretesskäl icke närmare komma in på
detta instressanta sprörsmål. Till syvende och sist blir det
dock alltid regeringarna och de högsta marina myndigheterna i s.iöstaterna, vilkn komma att fixera målen och medlen för ctenna speciella form av statsverksamhet, som rätt
ledd kan komma att betyda så mycket i den mellanstatliga
sammanlevnaden.
I betydelse näst efter dessa besök av örlogsfartyg i främlllande hamnar, som stundon1. äga rum med en 1ner eller mindre tyd lig politisk »udd» mot någon eller några statee, ha vi
~lessa marina besök av övervägande representativ n a tur, so1n
~·o så vanligt ~-örel~ommande ~åde ~. våra och <1Dttra s.1~sta··
bets l~amnar, osarsk.~lt sommartid. Ha~· brukm~. den PC?.hllska
loningen pa besoket vara starkt tillbakatrangd, dar den
c
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ej är alldeles obefintlig. Besöket k a n fattas som en n·n h..
. . 1. <en
l
ov.
Iigll els_vislt
me 11 ansla ll"1ga s~m man ..1 ~vna< l en, e l !e t· för
att »vlsa flagg a n», som en gelska orlogsman bruk a ;l'l rv<:f·
del , d v s d~monstr~ra de mili~ära maldmedlen ~il! ~.ii.i~~
som en ren n:ternatwuell prest1gesak for re.~p~.k l l\ t' s lat
Dessa Hirder llll fr_ä nunande hanmJwmmcr darfor t_nc st at[
blivu rena »gondw1ll» -resor llll bcfastandc eller ulv ulg anl[,
av goda grann lagsförhållan cl en. Därför bliva d e dil också
1nest av informativ natur, »marina turistresor», o m ull a nds.
stalers geografiska, ekono m isk a och kulturella förhn Il tn den
Alt dc samtidigt kunna, ja, i görligaste mån väl lJ iira, ut~
nyttjas till gagnande utbyle av Lankar och erfarenhe lt r llled
kollege r inom sjöfart och sjöväm understryker enda ~, y tte rligare de marina »goodwill»-färd crnas informativa n lur.
Likso m all diplomati överlmntdtagel måste tydligl 1 -lekså den sjömilil~ira delen av d en n a i sista hand normt ·a s av
vederbörande ~•tats högs ta styrelse. Så fa ckbeto na d lc una
sisla del aY diplomatin cnligl Sin nalnr dock mr1slc V UI t, kan
det icke gi:irna tillkomma någon annan 1r:yndighct i 1 den
högsta m a rina ledningen att nörmasl angiva rikllinj C!'l a oc h
Lillvägagångssältet för utövand et av nu ifr8.gakom n a dl'l av
dc mellanstatliga relationerna och sedan l1änskj ul a dcssn
till regeringen för slutgiltigt godkännande, det 1~1<1 'leda n
gälla dc allmänna grunderna för den sjömilitära dip l() matm
eller den mera speciella »säsongbetonade» delen av de nna.
Att denna speciella del av stalsverksamhet för all kun na
fungera väl och effektivt lordc fordra särskild utb ild ning
]JOs viss sjömilitär personal, behöver väl till slut id ' s~i r
skilt understrykas.

.

.

och diskussion. Km~ eme_lle_rti~l ett försöl~ till be~ysni~1g

n111d una statsvetenskapliga dlsCiphns nalur b1draga L1ll ska-

n"

0

Je av fast a no~·.mel~ för den sjömilit~ira diplom atin, har

P911 även arbetat for vmnande av praktisk betydelse och ej
deda~t teoret,iskt in~~:css_e. Vid sidm~ av d~n r~na ~jökrigsv_e

c~uskap el~'.. sa~~1:.1 sJol~ngels ~tratep, takl1k, ~Istm;w etc. bilt r den sJonnhtara d1plomatm eu huvuddel 1110111 den totala
~ \niiilärvelenskaprn, d v s fr å gan om utnyttjande av örlog;.;,I J~tvo·en för andra stals.uppgifter än rena stridshandlic1[;,u·.
al J ::otorde· nam
..
l"1gen sva.r
o l"
o
..
Man
Igen lmn~1~1 p·å sla,
att .j~n odogs[!otta helt kan sammansa ttas och d tngeras blott for mo iande av eolt visst »k ri~sf~ll» , en inva~ion, en kusthärjning. etc.
utan masle hos vaqe folk efter maltet av dess ckononuska
och teknisk a r es urs er uppbyggas, så alt den som. ett potentiellt m aktmedel i den mellanfolkliga sammanlevnaden kan
bidraga till stabilisering av goda interna tionella förh ållanden, men också avvccldand ct av mindre goda sådana, utan
att dir ekta stridshandlingar därvid behöva tillgripas, samt
överhuvud taget verka för främjande av goda mellanfolkliga
relationer. Det ör med andra ord fdlg an om hela vidden au
användningen av örlogsfartygen som_ instrument åt statsledningarna. Med den aspekten på den sjömilitära diplomatins
be tyd else för folket och staten torde då även det viktigaste
vara sagt om den sjömilitära diplomatins natur.

f

L

Slulord.
Den .sjömilitära diplomatin ~ir ju för ingen del någon nyhet
inom de mellanstatliga förbindelserna. Med mer eller Jn in dre
god framg[mg har den praktiserats sedan 15- och 1GO O-t a l~n ,
då örlogsflottor i mer modern mening tillskapades. Od 1 sar~
sl<:illt Englands flottas his toria, allt intill senaste tid er, h~~~
ju mftnga in tressanta exempel att uppvisa på framg an gs nk
sjömi lihir diplomati. Det kan därför icke anses b clydelsclösl a lt försöka f:'l. denna vik liga del av statsvcrks a m h~ tel1
beskriven och förklarad. Några mer »epokgörande up p tackter» kan man därYid dock knappast göra, en stor del :1\' d~ ·;
sjön~i l ilära diplomatin fa_ller )t~ .. inom diplom~lin.s »~ ~t;; J~
sc rvJ cc» och undandrar s1g darfor mer offentlig fra t" 'iL
42
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Någ ra refl ekt ion er kring navigations utb ildn ing en ino m flottan.
Av Löjtn o;: nt

S. 1\ u~ dlander.
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engagera erforderlig kc:mpctent lär~:·personal,.. va1:ige 110 ll
effektivare utbildning bin· resultatet, ofornefaller laltast k unn~
ske vid en gemensam, t ex vart ·l:e ~r aterkomm mHie, nan.
tisk kurs. För sjöbefälsskolornas v1dkonwtand~ bor n1a
11
också kunna få ut ökad effektivitet av en. dyl1k ku_rs ge.
nom :c1tt få tillgång till de resurser, som nwnne!~ ha r 1 f 0 1•
111
av t ex radaranläggningar i land och om_bord f?r ]lnl~'t iska
övningar, plottningma leriel för rn~larploHmg, edord e1 l! g setvice för utskrivning nv kompcndJCr o s v.
Yad slutligen sam arbetet mellan örlogs- (!ch_ ha ndelsflottorna hclräffar så iir detla det icke mmst v1ld1ga. Den för.
ståclse för varandras problem som m åste firmas för <'tt samarbetet i krig skall löpa p~ effektivaste sätl, kom w r med
all sannolikhet ntt befrämJas, om (len unge kad ctte 1s •·cspcl\.tivc sjöbefälselevens lärare ha god kontald mc<1 '<~ra ~l<l
ra. Det är ju onekligen så att den unge eleven m_Hicr utb tldningstiden bildar sig en ofta Lcslä~ndC; uppfattnn.I g om den
andra fiollan och all denna uppfattmng ofta harsl11mnar
från hans lärare. Ett av dc bästa sätten att skaffa ,: marbclsvilia och först [Jel se är den personliga konlnkten . )c lärare v'ld sjöbefälsskolorna som äro reser~oHicerarc ], unna
där föra örlogsfloHans talan, p:\ san~ma s~lt s~.m Yl aro Yana vid att handelsfJollans åsikcr oftast framlagge s nv den
till örlaersflottan
inkallade sjökaptenen
eller styrmannen.
:,:-,
.
-

ZHUOS, styrnwnslinjen, stam.
Då man ibland finner tvekan hur långt utbildni nge n på
denna linje bör drivas, vill jag framlägga några syn punkter
på denna fråaa .
.
Kursplan ene> ansluter sig till motsvar:1nde_ för styrma ns lJil~
j en vid sjöbefälssko~orna. oFör ~lottans ':1d~connn~ 1:;tc ~~~
dock utbildningen dnvas ~la_go~.langre av ±olJande s_Ld }~lt
befälsskolornas slyrmanslm]e ar upplagd med tanke Jl<l
1C
o'
J\.Olllllla f"or
' a tt erl1ao J] a eten
'
a\·slu
ta..n(es
eleverna sena·c ater
c :
utbildningen i sJ· öka]Jlcnsld asscn. Av de1.1 na anlec.hu ng 1~ 5 .~
·
.
•
•
som rea el, l ex radaroch hvpcrbelnav1genng,
as Lr, on o n11s 1 '"
·
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höjdbe räkningar l!lCd ta ~ e1: lll l1l ?rS l SJO c~p t ~J: sJ·l·lssell·
,
alt
Inom flottan mas te u tb1ldmngen d a r enwt taga s1l-..tc l . a·
6
· t eore t'1s l c~ n ''!V
l,
eleverna cfler UO -skolan ha avs l uta t su1.
o oJI
tiansutbild ning och följaktligen icke återkomma t1ll nag
motsvarigh et till S ]. ök a]) tensk lassen.
c
. l· en ]J",,·t·l
S lvrmanslinjen
s •kom p etenskrav kan sao l ccl es 1c
-.e
'Jd·
ligg~1 till grund för fordri n garna vid UO-sk olan, u la n ut 1Jl

2.

'c)ä

. . m åste pa grund av militära krav kompletteras med
n"'o en
.. hyper JJe l nav1genng
.
.
1'1
.
Jer na f or
1 -:.som r~H l arnav1genng
gruni~öjdberäJ.u:.ingar me·d otabellcr m m. D?n lid so~11 e~·ford
och för detta bor tagas fran den astrononnska navigatiOnen.
ras t rrm ansex~~~lC~~skomJ?ctcnsen o so1!1 vim~cs v~d ~1COS ii r
~eJes inget sJ_alvandam:~ll utan fas sa att saga ya kopet, tack
sA 1. a tt fordrmgm·na for denna examen utgora en del av
~: ~ordringar, s?m man ..Pä gnmd a:· milittira skäl m i'tste
ställa på den blivande dacksunderofflccrcn.
11 1

Båtkurs f ör blivande UO, f'lollan. (Ny kurs.)
Sveriges fartygsbefälsförening har i början av __d~lla åt·
fäst h and~losmini.sterns ~1ppmiirksamhet på några v11d1ga utbildningsfragor mom SJofarten.
Problemen ha diskuterats i pressen. Sålunda skrev Svenska
Daabla d et i en ledare den 9 februari följande: »Fartygsbefäl~förcningen har i anslutning lill sin skrivelse till handelsminister n lagt fram elt detaljerat förslag, som. i stora drag
aår ut på att utbildningen förlängs med ett år på så sätt,
~tt sj ök ap tenskursen ökas fdm etl till tv<'l år, medan styrmanskursen förblir ettårig». - - - »Till de angelägnaste
önskem å len h ör förbättrad ulLildning i praktisk navigation.
Därvid måste förutsättas att tillämpningsövningar skall kunna ske m ed u tnyttjande även av de nyaste nautiska hjälpmedlen . I detta sammanhang aktualiseras på nytt det gamla
projekte t a tt u trusta ett statligt skolskepp, med vilket clewrna kund e göra kortare expeditioner - mycket talar för
att en dylik lösning skulle vara både den mest rationella
och på län gre sikt mest ekonomiska.»
På grund av den snabba tekniska u tvccklingen som fordrar öka d studietid, är man nu således framme vid förslag
0.111 treårig sj öbefälsskola.
Det andra problemet, den prakt~~!ca n avigationsundcrvisningcn, måste lösns. Hittills ha .iu
8
J,obefälsskolorna icke haft nög r a möjligheter att bedl'iva en
saclan utbildni ng.
. Hur är d et beställt med den saken inom marinen? För
SJökadetten och för kustarti!leriets officers- och underofficerskår synes u tbildningen härvidlag vara mycket väl till~odo~edd genom k adettens sjökurser och kustartilleriels oli'a batkurser .
be~I~n for fl ottans blivm;Hle underofficera _re är d~t s~mrc
Ulb~a~It_ och en uppryclmmg
den prak~~sk~ n~wlgcnngslumngen f ör denna kalcgon synes nu nodvanchg om man

:i.
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skall k~1nna ~ylla_ de fo.rdringar som b?~· a stiillas pa FC .
vaklbcfalet pa Hundre fartyg lam pade fo r nn deroffie crsb ?.~h
lal,
ll' 1 lt' '-" l~Js··
Då eleverna lämna NIUOS besitta de nlYcket
_.,
.11oda
...
kunskap er. Den efterföljande yrkeslmr sen (nr 3), fiit'·t n·] · 1·~a
sjö~lyrl~on~ a, borde sedan ge eleverna den praktisJ, .1 ~1\;1 ~~11
gcnngsovmng som erfordras. Kan d e lta göras? S01n 1. ' ene]
·
·
. l.;.c. )'l
d v s kn app t 2 dv~
. c 09 l wr 42 ·L'nllllUlr nav1galton,
1c
All P.:l d.?nn.a ti.cl I.~rao elever, . sm~t fön:.t i. stort. sel sål~~l.
pral~lisl~ ov1~mg 1 s.kargardsnav1genng, »fard~ghet 1 skiirgards~
nav1genng 1 allmanhet under da ger och marken> lor·lc , .., ,
ul a
.,
.•
1o man aven
t , (a
o
l
te 1)Ca l da aU m ycJ.~l ann·
mas
my c l.;.c t· svar
~;kal l läras und~r dessa "l? timmar. På små farlyg t l"
1
och ub, som utovcr vanllgt antal kommenderad e o f 1'Jcera r
te
förs
·
ga
åste
m
ha e lt anlnl officersclever, vars utbildning
h and, synes furir ens, den blivande underofficerens, t nö jlia~
heter att »kom ma p å förk a nt av navigeringsbrygga.'» ~·a ~
mycket små.
Man måste s:c1lcdes tyvärr konstatera, att den nyu ln;i mnde
un deroffic eren i allmänh et är bättre teoretiskt äi1 ]ll aktiskt
utbild a d. (Observer as bör, all del här endast i:ir fr :1ga om
utbildningen fram till underofficersutnämningcn . \::'tgra,
do ck ej alla, erhi\Jla vid tjänstgörin g ombord t ex pa lll SVJmt.
den praktiska navigeringsövning som erfordras).
För alt få bort dessa brisler i utbildningen bör en balkurs
anor dn as direld eft er MUOS i likhet 1ned vad som re dan
f innes inom kustartilleriet. Om elev erna u nd er bdti l av en
kvalificerad instruktör under c:a l lj:! m å nad inmön s· ras pa
ett fartyg, vars enda uppgift är att stå till d er as för fr> ga nde
enb a rt för navigerings- och manöverövningar, så m å s~ ' detta
ge mycket gott utbildningsr es ultat och man skull e Et en
så vi:ll teoretiskt som praktiskt väl navigeringsulbil< h d underofficer vid flott an . Detta bcstvrkes av de mvck cl goda
erfarenheter man haft av kustartilleriets olika b.:'Hk u rs~ r.

m:s,:\

/{ompcl embeuis j'ör uiclare ulbilclacle upl.
I »Befä lsföronlningen » (KungL förordning den 12 j u ni 1936
§ 24) finnas angivna dc särskilda bestämmelser so m g~U a
för tillgodoräkn and e av viss teoretisk eller J)rakti sk nt blldning vid fJollan. (Bord e h e la »vid ma r iner{» efters om ]Jes ti:lmmelserna innefatta även KA).
Uneler förutsättning att vederbörande elev vid floll nn eller
!1 .

ku~ la t:Lille~·iet ~id s.\öbefäls~kola. Ul~cle1:går kompl rt te rin~sd
provmng 1 d e amnen , som 1cke mgalt 1 d e n a v hon onl '

: en avlagda examen (nödvändigt t ex får flolblns komför sjöi~:genjörskomp e tens) räknas komb cs tamm elser.
ande
l]
o
f
enligt
!1181
peten5

Jlla1:a1e m askin.i:~t~r

U tbi ldning inom marinen
~~

l

Examenskompetens

slag _1_----------------!.______ ,____

r- fl

"
KA
f]

"
"

Däcks! i n je r.

Fur irsutb ildning, däcksavdelningen,
stam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MUOS, styrmanslinjen, ;·eserv . ..
signal- och minavdelning. . . .
»
styrman slinj en . . . . . . . . . . . .
»
KSS , sjöofficerslinjen, stam, l: a befä lskurs
» r eservofficerslinje B
» sj öofficerslinje, stam . . . . . . . .

·l

Kustskeppare
östersjöskeppar e

»
Styrman

»
»
Sjökapten

Maskinl i njer.

Fl
KA

Fl
"

F ur irs utbildning, eldare, motorman,
ubmotorm an
F uri rsutbildnin g, maskinman . . . . . .
MUOS, m askinis tlinjen, reserv . . . .
stam . . . . . .
>>
»

Maskinist
»
Maskintekniker
Sjöingenjör

Stu de~· ar m an tabellen, finn es man a tt några betydelsefulla
kategorier sak n a r, bl a kustartilleriels officerare och däcksfur~rer .samt hela k ategorien värnpliktiga. (Beträffande kusta~· tlllen ets officerare, undantag artilleriofficerare, höra dessa
rv~s nordsjöskepparkompetens och däcksfurirerna förarlevtskompetens) .
.F?r. flott ans vid areutbildade vpl, som vid yrkesskolorna
f 1 i~~lht godkänt betyg i navigation, hör i befälsordningen
\oras komp~tens jämst~lld med 3 :e klass förar bevis.
1 i ed detta vm ner man 1 stort sett två saker. För det första
~inuna elevern a troligtvis att bli mera intresserade av utbildti ngen o~~l d e erhåll a en civil kompetensgrad inom navigak~~e~1· For det at~dra blir det nödvändigt att håll~ p å detta
sträc\<e t~nskrav pa W.~md av att de vpl numera. 1 stor noltar lltmng Jull ~ora t.J.~nst som motorbalsstyrare 1 motorhao
Vid an sarslold be.~a lh~vare . ..
kron e~ eventu ell rattegan g, d ar skadestandskrav reses mot
an l t ex ett k ollisionsmål där en vpl motorb å tsstyrare

62-!

är inblandad, konuner kronans ställning att stärkas 0 111
kan vis_a alt ved erhörande erhå llit erfor_d erl ig_ uthi l d,~11 all
D_~t~a v~sa~ ~~1lda~t g~~1m_:~ att l~ompele!:,sJamstt~ll rliJe l ft~g.
h~:n'J an ar mford 1 h ef~ls~orord~:n n~en .. J'\ n go n stmTc u h·i l\11
mng av kursplanen bl1r Icke nodvan(hg.
c g.
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Meddelan den frå n främmande manner
Meddelanden från Marinens pressdetalj.

Amer ikas Förenta Stater.
Av r ustn i ng oc h skrotn i ng av fartyg.

]\TeW J er sey, ett av flotta ns tre rustade slag-skepp (de övriga är \Visconsin och Iowa) , slmll rustas av i börja n av 19 57 e nlig-t nuvarande planer.
ytterlig-ar e ett fem tontal fartyg skall avrustas inom de närmaste sex
, ätta m ånaderna. Det är bl a eskorthang-arfar tyget Siboney (utrustad
1
JU ed ~e li kop t rar) , jagarna Knapp (av typ Fletcher II) och Timmerman
samt ubå t en Burrfish.
Navy Depart ment h a r också begärt ho s kongr essen att få skrota över
lO O fartyg i reservflotta n. Bland de ak tuella fartygen märks:
Tunga Ju-yssarna Chester, Louisville, Augusta, New Orleans, Portland,
:viinneapolis, Tuscaloosa oCih San Fra nci s·co.
Lätta k ryss arna Honalulu och Savannah.
Eskor th a n gar farty gen Bogue, Card, Copahee, Core, N assau, Altamaha,
Suwannee, Chenango och Santee.
Hangarfartyget Enterprise.
Jagar en Liver more .
Ubätarna Po r poise, Pike, Tar pon , Permit, Pluuger, Seal, Ta1nbor, Tautog, Gar, La n cetfish, Unicorn och "~Nalrus.
Our Navy, l juli.
Bland de 107 farty g- s om man begärt a tt få skrota ä r (utöver ovanstående) slagske ppen T enn essee ocl1. California samt f d slagskepp et, numera
robotexperimentfartyget Mississippi. Eskorthanga rfartyget (för helikopt·
rar) Whit e Plai n s.
The l\'avy, juli.
Ha ngarfartyg.

Den berömd a farty gs typen »je ep» eller eskorthangarfartyg av and ra
Världskrigets årgå n g skall träda t illba ka - ett offer för en ny epok av
reaflyghastigh et er och supervapen.
De två sis ta ru stade »j eep»· eller eVE-hanga rfartyge n har nu lagts :.Jpp .
Det Var Point Cruz och Badoeng Strait. - Mer än 60 ay des sa masspro·
~Ucerade CVE: s var rustade mellan 1942 och 194 5. Nästan alla, som överevde 1\riget, h a r sedan lagts i m a lpåse i reservflottan. (Tio föreslås nu
8k.rot
as , se ovan ).
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Avrustning·en av »jeep»-llangarfartygen har framtvingats av f h· 'J [o
'
•
t
nllen
ökade storlek odh vikt samt behovet av snabbare fartyg , som li:ln hal 8
jämna steg med »fast task forces». »Jee[J»-hangarfartygen ä1· 'll1krit~a
165 m låno·a
jämfört med cirka 270 m för hangarfartygen .av Ess ex-k ta~ '~.)e
o ng
o
av vilka många nyligen byggts om för reaålderns O[Jeratwner m er Yinket:
ställda flygdäck, ångkatapulter och andra förbättringar. De ''lalllJare
Essex-farty2·en
kan dessutcm medföra nästan tre gånger så m u ~a fl Yg.
~
plan som de s må CVE: s .
Naval Institute Proceed i1 ,s , ll1aj.
Marinflyg .
1957 kommer flottan att ha 17 »carrier air groups» och 31 »ear er anu.
submarine squadrons» med en aktiv flygplansstyrka av 12.600 pl:111. Detta
är omkring hälften av det totala antal !)lan son~ kontrollera H Y nyg.
va!)net. Omkring hälften av flyg-vapnets !)lan är stridsflygplan . \ ,- flot.
tans aktiva 12.600 plan är 5.700 första och andra linjens stricl >'t!~· g plan
(andra lin jens omfattar plan som inte är av de allra senaste t. nerna).
Några exakta jämförelser mellan flottans flyg och flygvapn et li'lll inte
göras, emedan ett hangarfartygsbaserat flygplan inte har sanu n. presta nda som landbaserade tyngre• bomb[Jlan. Men när flottans exp ,; .. ter får
företräde för Symin gton-Jwmmitten kommer de säkert att pa nc-t a att
flottan äger sina egna baser värJelen runt ~ el v s de vinkelställd a tl äckeu
på hangarfartygen.
Dessa baser kan flacka omkring på haven och mn cle kan u n d ·:a fien·
elens radar och flygplan , när cle närmar sig en fientlig kus t, lw n de
slå överraskande och mecl förödande effekt.
Om hangarfartygsbaserade flygplan kommer att kunna upptr ädh något·
sånär fritt i närheten av en sådan igelkott-makt som. Sov,jetu ni onc n, be·
väpnad mecl en olycksbådande flotta av 400 ubåtar od1 ett e norm t flygvapen, är en a nnan fråga. Men flottan tror intensivt Då effektivite t t n i de
slag som kan utdelas av hangarfartygen.
Kritiken vill göra gällande att de nya jättehangarfartygen av F orrestal·
typ äl' mycket sårbara vid atomanfall även om de är snabba och o111givna
av snabb r eajakt och försvarade av robotvapenförsedda luftvär nsfartyg.
Men kanske amiralerna räknar med argu m entet: »Ja, den n u va rande
flottan är bra men vänta till 1960, när man börjar skön ja elen n ya fl ottan.
Ja nuvarande, hangarfartygsflygplan kommer att vara föråldrade· c m t \·i't år
..
t'll
'· >~ robot·
(liksom: de fle sta miiitära flygplan) m en vanta
1 s v1· a ·•
11a b',n
vapenmän». Vapnen själva förändras snabbt.
..
1960 kommer flottan att ha sex jättehangarfartyg i tjänst plu s ytteld
ligare nio ombyggda hangarfa.rtyg av Midqay- och Haneock-klass i stå!1
att utnyttjas av flotta ns nyaste snabba reaplan.
t
el .
ro lJO .
Men 1957 börjar Bureau of Ships konstruera d en atom nvna
or
" l ar el en d'l' " 11 '
vapenkryssaren på omkring 11.000 ton. D e tt a f ore b ac
»

O'

]l:ommer att vara »Självförsarjancle» - när enheterna är atomdrivflOttan de ]cryssa i månader utan att behöva återvända till basen - och
ua ]l:all. ett vara i rikt mått bestyckade mecl robotar i stället för Ilygplan.
J;OI11Jll8'1 ,_
Utdrag ur Christian Science Monitor den 5 maj
ätergivet i Naval Institute Proceeclings, juli.
mfi bi eope rat i o n e r.
A
. J·a" r· ens specialister på amfibieoperationer el rönnner om ett lancl]11a!'lll ~
.
..
.
..
·uningsanfall huvuds akhgen utfort mecl hehkoptrar. Detta skulle ge storst!~ ... ·Jio·het och göra det möjligt att så mycket som möjligt undvika clet
.
..
.
.
.
1·e 101 "
·]Jarru skede, när trupper la ndstiger genom branmnga r mot flenth;
sä~ Marinkårens helikopt ertransportorganisation har i hög grad upptäckt
:~;ta och förnödenheter, vapen och ammunition förs iland hängande under !helikoptrar och andra bär på samma sätt U!JP till tio fullt utrustade
Blarinsolcl ater. Under innevarande år komm.er marinens första fartyg avsett för detta ändamål i tjänst. Det är Thetis Bay (CVHA l) som rustas
när omb yggnaden är klar.
Nu ha r Marinkåre n för första gången avs,l öjat sin taktik i Medelhavet
nä r Siboney (CVE 112) (rustas snart av, se ovan) förenade sig med 6.
flottan för övningar i amfibielandstigningar. Marinkåren h ar naturligt vis
gjort må nga landstigningar i detta område och helikoptrar är ingen nyhet. Det här är emelle•r ticl elen första övningen i stor skala, clär heHkoptrar ingår.
Our Navy, l juli.
Ubåtar.

Morgondagens ubåtsflotta kommer att omj'atta fyra lmvuc:typer av far·
tyg, vilka u tformas med tanke på deras speciella användningsområde.
Det blir ubåtsjaktubåten, robotvapenubåten, »:radar picket»-ubåten och
fl ott- eller attacku,båten. Många av dessa - men inte alla - blir atomdrivna. Erfarenheten oclh utvecklingen kanske medrör att många av ubatarnas funktio ner kan rymmas i ett »all-purpose»·skrov men f n kan detta
endast sk e, på bekostnad av effektiviteten.
Andra specialtyper av ubåtar ~ »lastubåtar», oljetanknbåtar, trupptransportubåtar ____, kan konverteras från konventionella attaelmbåtar.
Our Navy Micl-Nlay.
Planerna h ar ändrats beträffande tre ubåtsbyggen. Den robotvapenubåt,
sonl är upptagen i 1956 års byggnaclsprogram., skall göras atomclriveil, till
~ Ud mot vad som var planerat. Den rubnceras
·
.
·e
nu som. SSGN. V1clar
skall
.. d'Igsr· { tv a" k·onventionella attackubåtar, som. nu är uneler byggna d , f ar
Ga las1 som robotvapenubåtar (SSG). Det är Grayback (SS 574) odh
rowler (SS 577).
All Ilands, ju ni.
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Ett anslag på 1.000.000 dollars anslogs den 17 juli till ett for sk ni
laboratorium för ubåtsfrågor med hänvisning till att atomdri vna
llgs.
' lln(j
vattensfartyg kommer att spela en allt mer ökande roll i nationens fö er.
.
. rsvar
New York Herald TribUlle 1B . ·
JUli.

Barberro (SSG 317) var förr en transportubåt, speciellt avs ed tl för
medföra materiel för amfibieändam.å l. I oktober 1955 full bor tlad es d att
ombyggnad till robotvapenubåt i likhet med vad som redan tidiga re sk::~
med Tunny (SSG 282) år 1953. Barberro och Tunny utmärk s ny en
lindrisk »hangar» akter om tornet, i vilken robotarna stuvas .
cy.

och tillsammans med :Myngs och

(nu omdöpta ), Mohamed

(f d Cottesmore) av brittisk

r hel
l> 1 , 1ass samt tre River-fregatter, en Black Swan-ka.nonbat och en kor'-'unt·1c
<•
·]dar cle nu stommen i elen egyptiska flottan.
,-ett b 1 '
'l'lHl Navy , ·juli.
olslca flottan har nyligen överlå tit fyra minsvepare typ T 43 på 450
p som ursprungligen byggts vid sov jetiska varv. överlåt elsen sk edd e
1011
· 2 8 apn·r .
rid ' 811 ceremoni· 1· Al exan d na
La Revu e Maritime, juli.

Frankrike.

Our Nav:;·, 15 inni.
Dartc,r (SS 576) sjösattes 28 maj. Den är konventionell (d ieseldriven
med snorkel) .
Our Nav'}, 15 inni.

Zeni~h

flott~ b·r (f el Mendip) och Ibrahim El Ewal

Jagare.

Bonvet av Sureauf-klass inträdde i aktiv tjänst 13 maj .
Mariil e News, juni.
Minsve pa r e.

Brasilien.
U båtar.

USA skall låna ut ubåtarna Muskallunge (SS 262) och Pacldle rs s 263)
till Brasili ens flotta i slutet av 1956 eller i bi::rjan a.v 1957. Bes>it t ningar
från Brasiliens flotta skall tränas i USA,
Our Navy, 15 juni.

Capella inträdde i aktiv tjänst l maj. Cephee och Phenix, byggda under off-shore-programmet överlämnades till franska flot tan 2.8 maj. D 2G
(off-sh ore-programmet) sjösattes 23 maj .
Marine News, juni.

ln(:lien.
Fregatte r .

Chile.
Jagare.

Vickers-Armstrongs i England
första kölsträcktes 20 juni. Inga
att de har beställts som svar
Nueva Esparta, som Venezuela

skall bygga två nya jagare av vilka elen
detalje-r föreligger men det k an fö rmodas
på de tre jagarna på 2.600 to n wi typ
lät samma företag bygga 195 :3,-·C.fi .
The Nav:v, juli.

Det up pges att utöve·r Jaguar ytterligare en fregatt uneler byggnad i
England är avseeld för elen indiska flottan och att ytterligare två skall
byggas senare.
Marine News, juni.

Italien.
Ny ma r i nchef.

Amiral Giuseppe Marini, 57 år, som var chef pa Jagaren Alpina uneler
andra världskriget lhar utnämnts till chef för den italienska marinen.

Danmark.
Ubåtar.

New York Herald Tribune, 14- 15 juli.

Nyligen har på örlogsvarvet i Köpenhamn sjösatts den fö n, t,l clanslr·
byggda ubåten efter kriget. Namnet är Delfinen och deplacementet 650 ton.
Nautisk Tidskr ift,

1113 j.

Egypten.
Fartygsköp.

Enligt uppgifter i elen israeliska pressen har Egypten köpt åtta ulJätSl'
från Sovjet. Två jaga.re av Skoryj-klass har också overförts fr å n s ovjets

Den nya flotta n.

Japan.

Den. nya flottan är ännu inte två år gammal men den har inte dessdå
lllindr 8 ro
att en flyo-ande start. 70 % av dess officerare och 90 % av underOfficerarna har ti~hört den gamla imperieflottan. Marinstabschefen, viceanlirar "T
t
"'agasa.wa, är en f d kom.menclörkapten och torpedexpert, som delog i de fl esta av träffningarna i södra Pacific. Det råder brist på ut-
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bildade yngre officerare ty någr a sädana har ännu inte u t Pxalllin
men man h ar sj u gånger fler sökande till manskapsbeställn ill<>·a. erat~
"' lna ,.
m an kan ta emot. Den sammanlagda. personalen uppgår till iiYer
<\n
9
man och skall innevarande år ök as ti ll 22 .000 . Ett ännu bet) clelse/ ·000
fa.ktmn är, att i motsa t s till övriga försvarsgrenar, tre fjä rr\ed elllllare
·"-1'
personalen i bef älsställ ning är f d fast anställda i den gamla flot av
vilka inte behöver någon längre utb il dni ng .
tall,
Trots de t r i nga antalet fartyg är den japanska flottan är,!lor-1( d
starkaste b land österns stater bäde beträffande större enheter u(' h str; en
förmåga.
·ds.
Totaltonnaget uppgår till omkring 75.000 ton och omfattar :\50 OliJ·
fartyg, av vilka. 180 är små obeväpnade trängfartyg. Ryggr ad\ n utgj:."
av två jagare av D-typ på 1.600 ton, två eskortjagare, aderton fr egatte:
på 1.400 ton och en ubåt på 1.600 ton, vilka alla erhållits fr å a 1, SA. Dess.
utom påbörjade Japan 1953 sitt eget nybyggnadsprogram. om tj u ro a tta far.
tyg och har hittills fullbordat två D· klass-jagare (se nedan) och i, ,J eskort.
jagare samt en kabelläggare (för minkrigföring, se nedan) och en min.
svepare (se nedan).
Den japanska flottan har tvingats begränsa. sig till att skydd' Ja )Jans
handelsvägar över havet, något som i krigstid är lika vitalt f.i;· Japan
som för Storbritannien. Flottan har följaktligen koncentrerat sig· .l ubåts.,
jakt- och minröjningsverksamh e L Dess roll kan jämföras m e d ue n brittiska flottans med undantag av att britterna har hangarfar ty.c och att
den japanska ej lmn genomföra någon offensiv verksamhet e w mot en
mindre styrka.. De fartyg som nu finns tillgängliga är lämpliga, elml'll hög·
kvarteret klagar över at t anslagen är rr'lelt otillräckliga för et u tvecklingsprogram och att fartygen är alltför smiL
Det finns inge t fartyg so1n är stort nog att tjänstgöra som fl c; gskepp,
från vilket en sjöstyrkechef kan leda flyg- och sjöstridskraft e·· och dc
kan inte utföra konvojering på längre distanse•r , e medan de in te h ar till·
räckligt stort oljeförråd och nmn saknar förrådsfartyg och t en (i ra r.
Den f d imperieflotta n var helt och hållet en efterbilclnin,.. av don
brittiska flottan och fastän det har blivit m.ånga förändrin gar lzan 311
engelsman fortfarande känna sig på något sätt hemma på den n y<~ fl ottans
små fartyg, även om det bar a skulle vara för att så många fl era av dess
officerare nu tala.r engelska. Utbildningen sker till största d elen efter
a merikanska linjer. Xven utrustningen är amerikansk, t o m de <2Tå sonl·
maruniformerna (fastän man hoppas få tillbaka sina vita unifon !Bl' ) ocll
8
officerarna har förlorat sin traditionella. ögla på gradbeteckning en. vi11' ~
bytts ut mot en liten körsb ä rsblomma. Men det finns fortfarand e ett ,starK
brittiskt inflytande och när japanerna inte vill eller inte kan föl ja i n s.i :S
spår, vänder de sig till Storbritannien för inspiration.
Utdrag ur Londen Times 23 april
Naval Institute Proceedings, juli.

Ha.rukaze (= vårvincl) levererades till den japanska flottan
La Revue Maritime, juli.

f[arulzaze-ld assen (se TiS mars och juni) gör en fart av 30 knop. U n·
cter provt urer na uppnådde I-Iarukaze 2,1 knop'. Klassen utgör en förbätt·
. . av Mats u-k lassen i kejser liga japanska flottan, varvid några. ame·
::::~!nslza sp eciali teter övertagits (flushd äck o s v). Man är inte nöjd med
dessa fa r t yg i Japan, den föråldrade beväpningen är föremål för utred·
nio g-ar i syft e att förbättra den . Maskinanläggningen är relativt sett
större och tyngre än den som bru kar användas i Japan för fartyg av
denna sto rl ek . Det gäller nu att samla erfarenheter v id byggandet av
dessa f a rtyg, särskilt vad gäller den nLOderna svetstekniken, använuning-en a v lättmedel och teleinstallationer.
12,7 cm kan onerna (L/38) och 40 mm akan (Bofars ?) såväl som radar·
materielen h ar ställts till förfogande av amerikanska flottan. Hedgehogs
och s junk b ombkastare har byggts i Japan efter USA-ritningar. Japan
bar int e till stånd att utöver detta framställa modern beväpning.
Marine Rundsd:1au , 3/5G .

Kabel lägga r e.

Tsugaru fä r digställdes i december 1955. Det är en k a belläggare för
mi nkrigföring och hamnförsvar (utläggning av kontrollerbara mineringar
och »Herald»·utläggare). Den har två propellrar och ett roder. Det är
det först a fartyget med ställbara propellrar i japanska flottan .
Marine Runds clha.u, 3/56.

Mi nsv epare.

Erimo fä r digställeles i december 1955. Den är även avsedel för eskorttjänst och f ör sedd med ubåtsjaktvapen. Erimo är en förbättrad typ av
Sokuten-kla.ssen från 1939- 43 p å 750 ton .
Marine Rundscihau, 3/56 .

Nybyggna dsp r ogram .

t Nybyggna.d sprogranunet för 1956 omfattar: Tre A-klass jagar e på 1..700

on, en Ubåt på 1.000 ton, fyra små minsvepare, två flygräddningsbåtar ,
en 1 ·
lllnsvepar e på 320 ton, tjugunio la ndstigningsfartyg på 722 ton .
The N a vy, juni.
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Sto rb ri t an n i en.

Kanada.
Fregatter.
Assiniboine, som beräknas hissa b e fälstecken 16 /8 (se Ti S .iUli) 1_..
01
sträcktes i maj 1952. och sjösattes 195 3. Det blir det andra fart g~t ' '
St Laurent-klassens fjorton, som. lev er eras till kanaelens iska fl ot l:ln. :\~,.
dan St Laurent ännu d elvis förs ågs m ed materiel, som tilllverkat i D' e.
e ll er Storbritannien, har varenda l>p ryl- på Ass iniboine tillverlwts i \'llla~:
La Revue Mari titnP. inli.

gare-

penfelt up pges skola säljas till Jugo s lavien .
Ja
.
J{enl
Marine Ne"·s, juni.
Fregatter.

MurraY inträdde

aktiv tjänst 29/5, som det tredje fa r tyget av Black-

wood-Jd ass.
Marine News , juni.

Norge.
M o to rtorpedbåtar.

Tretto n a merikanska mtb, som f n ligge r i Bremerhave n, sk'' ' k,itlas
av nor s ka flottan , som s kall demonter a dem. för att få resen·u la r till
likn a nd e fartyg i tjänst i flotta n.
Marine i\ m ...il< ni.

Nya Zeeland.
Den lilla flotian består nu av två lv-kryssare på 5.450 t on: Blad. Prince
och Ro ya list. Den senare används som skolfartyg. Sex fregatt er a' Lo~h·
klaEs, vilka köptes 1948. N ågra har genomgått smärre mod ern i ,• ringar.
Vidar e fyra oceanminsvepare, fyra kustminsvepare. 12 ved ct.tb a a r och
ytterligare ett anta l mindre trängfart yg.
La Revue Mari ti ilE' . juh.

Sovjetunionen.
H e l i koptrar.

International A viatio n Federation har bekräftat två världsr eko ·el. som
sa tts av so.vjetflygare med h e likoptern Yak 24. G. A. Tinzkov n.t clcle en
höjd av 5.082 mete1· med en last av 2 ton. I samma enhet nåd tlP l!i. F.
Milyntichov en höjd av öv er 2.00 meter med 4 tons last.
Sovjelllelikoptern är en av de största i världen. De vanliga u 1.l ändsi{~
helikoptrarna kan bära en last av l till l % ton med en total fl :v.o: vikt ar
6 till 8 ton. storleken och lyftkrafte n hos Yak 24 är omkring cl11hbelt så
stor som hos dessa typer.
Konstruktörer i Sovjetunionen har under lång tid arbetat m ed pro!Jle·
men att bygga helikoptrar. F n finns ett antal typer för olika i n da m~ l.
Den minsta är N. L Kamov som bär en man. En mycket populä r t yP [är
medeltunga laster är Mi 4, konstruerad av lVI. L. lVIilyla. Den ä r !llycl{el
anvä ndbar i Arctic och för vetenskapliga expeditioner över b erg-sterding

Ubåtar.
E]xplorer inträ d de i aktiv t jänst 8/5. Den sjösattes 5/3 1954. Någon beräpuing komm er el en ej att bära. Fredsbesättn ingen består av fyra officerare odh 19 man. Exp lorer är försedel med ett modemt dieselelektriskt
framdrivningsm askin eri, vi lket kan komp letteras m.ed ett tu r binmaskineri,
som få r sin e n er g i från brinnande dieselolja i sönderdelad vätesuperoxid.
Ubåten komm er att användas för experiment med denna kombination av
fra mdrivningsmaskineri och som sna bbt undervattensmål fö r övervattensstridskrafter vid ub åtsjakt.

Mar in e News, juni.
Minsvepare.
Oceanminsve pare n Seabear g ic k provturer uneler maj ef ter en 13. mänaders ombyggna d och återgår se;ian t ill r eservflottan.
Kustminsve pa r en Maxton sjösattes 24/5.
»lnshore»-minsveparen Hov ingh am sjösattes u n d or maj.
Marine News, juni.

Ubåtar.

Vä st t ysk l an d.

.. Den tyska u båten U 23.65, som~ sänktes av sin besättn ing v id danska
8 maj 1945, ätta minuter innan den tyska kapi tulationen
.radd e i kraft, h ar bärgats och bogserats till Kiel. Fartyget kommer att
~~::tas .av västtyska marinen under ju li och blir därmed den försia
d en 1 el en nya flottan. Ubåten är på 2.50 ton och var 1945 en av
g:r sfn·~bbaste i världen. Fastän ubåten legat på havs1botten i 12: år uppfa Ol svar smin isterlet att di eselmotorerna och dykinstrumenteringen fortrand e är i gott skick.

~n· Anholcl el en

NBw York Herald Tribune, 7/7.

liksom i jordbruket.
Ur Pravda 7 maj åt e r g'iY e t i .
Naval In stitute, Proceecli n<:;S· jull·
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Litteraf ur
Gedanken zum zweiten vVeltkrL3g. Alb ert l'•esse·
•·
ring. At henäum Ve rl ag, Bonn 19 55.

Förre generalfält marskalken Albert Kesselring h ar i En n , utk 0111111 _,
bok nedskrivit en del reflektione r om andra världskrige t. n t är 11 .n
ar
främst poiitik och strategi samt er farenheter för framtid en som disku.
teras ___, sina egna dataljupple velser h ar han ju t.id iga,·e skild r<.t i boken
»Soldat bis zum letzten Tag», som u tkom 1953. Författaren :;wr begräu.
sat sin granskni n g tiil krigets förlopp i stort och tiil de vik tig ar e av.
snitten av kriget. Såsom varande en av de främsta tyslm benil ha,-arna
undl.:o:r andra värld skriget kom Kesselring att konfrontera s m ecl alla de
stora frågorna och fick personlig kännedom om d e övervägand 2n, 80111
gjo•rd es på tysk sida. vid oiika tillfällen..
I första kapitlet diskute·r as krigsl edning ·i de ss olika form er och här
jämJörs det tyska och det all'ierad'c ledni ngssysteme t kri tisk t. Hitiers
makttillträ de innebar på tysk sida en r evolution i d et att all mal;t !;on.
centrerades i en och samma person. När d'a t gälier samiandet ai en stats
resurser i en viss riktn ing innebär det totalitära systemet om kligen en
cl•al fördelar, m en nackdelm·n a är ofta iilm stor a. På krig·smallte ns 0m·
råd e skapades en i och för s·ig principrikt ig lednjngsorg ·anif,atio n med
ett krigsm.in,i sterium och en överbefälh avare n1.ed tre unde rställda försvarsgr ens1edninga i·. Bristande vilja till samve•rka.n från ma rinen och
flygvapnet min skade dock enligt Kesselring redan från början Yärdet aY
denn a organisatio n. I och med att elen förste överbefälha varen, g'aneral·
fältmarskal k von Blomberg 1938, kort för'<J inmarschen i Österrike entl&
digacles , övertog dessutom Hitler själv den direkta ledningen av krigsmakten. Utan tillräckliga stabsorgan och utan egna facJ;:kuns k •per inne·
bar detta ingripand e en försvagning av en i övrigt effektiv orga nisation.
Samma förihållande kom efter h and att rå da även inom andra ;?I'<onar av
statsförvalt ningen och denna koncentrati on av makten tiil Adolf Hitler~
person r es ulter a de i splittring och bristande ledning. EW.3r nYskedand't
av fältmarska lk von Brnuchitz den 19 december 1941, övertog l Utl er även
. . J·t ingn·
.
.
..
.
av a rm en . Han overgiCk nu ~11! dl! . ' a f]J.d
den operativa !ednm2:en
~
0
;
panden i de minsta tal;:tiska situationer med svåra bakslag cO!ll
Detta tillsamman s med motsättnin gar meilnn SS och kri gsmalden sai~e
' dragan
n1.ellan de två gen eralstabs{;h efla rna (OKW och OKH) var en l 11 '
fälttåget.
orsak till motgångar na i det ryska
, flera
Enligt Kesselrings personli ga uppfattning , som syns h a d elats U' 60111
,,el·l~_, e fa.. III',t\·are
ledande tyska miltärer, är d'et nödvändigt me d en U..

kman - onvse t t fö r svar sgrenstillh örighet --; och som är den bäs t e
.. r tac
a ·cer solll ett la n d !~an u ppleta. Den n e bör en sam inför riksledning en
" d en nu'l't"
offl. ansvan. g f or
'l a r a ver ksam h et en . E n u ppdelning inom_ högnsledninga r är i och fö r sig tänkbar uneler
försvarsgi'a
e
''8 1:.teret på tr
b f "ll
..
tt over
kVa
e a l avare-n s stab sdhe-f (försvarssta bschefen) e•r ... ·utsättning a
'11 .. kl' t l d .
101
äJl er ett tJ r a c 1g e mngsor gan sammansat t av represlan tanter fö r de
11
.e försvar sgren a rn a.. Det är h är tyvärr omöjli gt att i detalj referera
" d' essa VI'kt'1ga problem, men hans synpunkteQ· torde
tl"rfattarens syn pa
~.:ra av stort .i ntresse även för oss·. Han .anser det t ex självklart a.tt
ino!11 ett oper a ti onsområde a lla strid skrafte-r måste vara understälid a en
c]Jef, mada n d e s t r,i dskrafter ~ fr ämst mari n - och flygsti·idsk rafter som sätts in på längr e håll fr ån detta ope.rationso mräde bör vara underställda chefer na för marinen respekt_ive flygvapnet. En av de allvarligast e
bristarna i den tyska ledningen på slagfältet var just bristen På enhetlig
ledning. Sjö- och flygstridsk raft erna var endast beordrade a tt »Samv erka»
med områ de·s be•fä lhavama . Likheterna med vårt svenska ledningssys tem
är påtagii ga, äv'cn om förutsättni ngarna icke alltid är de samma. Det av
nrilitärl edn ings komm,i tt6n föres,Jagna , och från särskilt marin- och f1 ygh å ll ,
fö rkastade or ganisations förslaget till regional led ning överensstä mmer
ganska vä l m ed Kesselrings recept till ideallösnin g, Att Kesselring dessutom på slagfäWat praktiskt. p-rövat ol'i.ka ledningsme tode-r i betydligt
större skala än vi någonsin torde kunna komma upp till, ger endast han s
synpunkter ökad tyngd.
I jämfö r else mell a n det tyska och alJI2rad e ledningssys temet konstate rar
Churchill, Roosevelt,
författaren att aila de fyra stora statsledarn a alla fyra .. Churchill
diktatorer
var
Stalin och Hi tler - mer eller mindre
sä.tt i och med att
senligt
författning
ett
på
dock
det
var
Roosevelt
och
dera s pariam ent - inseende vissa av det demokratis ka systJemets nackdelar - för sett dem med utomordent liga befogenhete -r.
Kesselrin g granskar härefter de olika fasern a av kriget och h ans erfa renh et m· är av stort intresse. Han säger t ex att cl e:t vid opl·arationm · där
~Ila delar av krigsm akten deltar erfordras enlhetlig ledning. Denna enh etlghet saknad es v.i d elen tyska Norgeop•a•rationen då man även konstate ~ade att stö rr e opeQ·ationer tii1 sjöss kräver överläg·set flygunderst öd.
e:nna erfaren h et gjorde man redan 1940 1 I fr åga om kustinvasio n finns
ku d~! uttalanden som bör uppmärksa mmas . Kesselring säger h är att
k stforsvaret måste ges tillräckligt djup och att koncentrer ad vapenv,er11
lllot fi enden und er de moment då han är som sårbarast, d v s under
~ astning
u1
...
' 1 or el sen mot stranden och på stranden, är den bästa. försvars
las .. 11letodlen. öppna kustartiller iställninga r nära stranden k an inte hållid ~:e.n 111 Pansarskyd d till gr,i ps. Den moderna tekniken medge1· emellerkas . D~ en . un elandragen gruppering utan att V'31"l~ansmöjligheterna minssom 1 .e t r acker emellertid inte med goda befästninga r - även d en trupp
.
..
, t
tam11ar i d
em ma s a vara av hog kvalltet. Det tyska systemet med

1

°
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gamla ell er t o m överåriga soldater v isade sig vara r ena sj ä lbeLlräo- .
Strid i befästa ställningar är en upp gift för fullgod a förb a n d uncler"'e;·tet.
8
ledning . Äv·an detta är k a n ske en sak a tt komma ihåg för vär e~ Lark
När det gäller kustartill eri et säger Kesselring att den t:v ska ~~~Il clet
ning av ku startilleriet på arm.en och m a rinen var olyckli g. Vil ket Ya ~e].
s lag som har an.svar:at för uppb yggiladen spelar mindre roll - h:t~-~ll
sak en är att det i kri g är en en h et och at.t det und er stä ll s d en C'ha r d.
h a r ansvar et för det tmTitoriell a föt·svar·e t av ett område. Varje avvik:~~ll
e
i befälsh än se12nde stör lednin gen i stort och mjnskar effekten.
ÄVan författarens synpunkter på d et totala kriget är av in trf'sse , lllet
1
det är här i ck e möjligt att n ärmare di sku,t era d'•a ssa.
För vår a förhålland en inn eh å ll er Kesselrings bok m yck et a1· värde.
Man måste ocks å konstatera att den förre gen eralfältmarsk alkens andliga
vitalitet syns vara obruten - h ans senaste bok är ett gott b eYis härför
Boken är dessutom lättläst och förvånansvärt kortfattad fö r att Ya ra et;
tysk bok. Även om K ess'alrin gs er fa r enh et främst li gger på det lantmi]i.
tära områd et kan boken r ek ommend eras till en marin läsekr etf;.
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