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Ubåte ns tekniska utveckling
Av ledamoten IVAR OLDENBURG.

De krav, som man ställer på en ubåt i undervattensläge, äro
i första hand följande:
Tyst gång
Hög fart
stor hållfasthet
God vapenbärare
En egenskap, som man skulle tycka att man får gratis, är
ubåtens osynlighet genom att uppträda under vattnet. Men det
räcker ej med att vara osynlig för övervattens- och luftfarkoster, ubåten måste även kunna undandraga sig upptäckt av mekanisk och elektromagnetisk strålning, även om vattnet i och
för sig är ett utmärkt dämpningsmedel för de flesta strålningsformer.
Av betydelse är även möjligheten att undgå inlyssning, vilket i sin tur till stor del beror på djup- och vattenförhållanden
inom operationsområdet .
I Östersjön varierar salthalten rätt mycket från norr till söder, men även med djupet. En ubåt avvägd för ytvattenförhållanden kan understundom åka kana på ett djupare saltvattenskikt utan möjlighet att taga sig igenom utan speciella åtgär··
der. salthaltsvariation erna äro även beroende av årstiden och
för ytskikten i viss mån av väderleken.
Skiktningen i vattnet påverkar i hög grad de hydraakustiska
förhållandena, som av sakkunskapen betecknas som svåra. Kan
ett fa rtyg ena dagen inlyssnas på 20.000 m, kan det nästa dag
vara besvärligt att höra det på 500 m.
Vattentemperatur en är i allmänhet relativt konstant under
10 m djup, dock iakttogs den ovanligt heta sommaren 1955 betydande avvikelser från denna r egel.
.. I jämförelse med exempelvis Medelhavet och oceanerna är
Ostersjöns vatten icke särdeles klart och genomskinligt, huvudsakligen beroende på mikrofaunan och -floran. Denna påVerkar även beväxningen på fartygsbotten.
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Ä ven om mycket annat lmnde sägas om Östersjön, är det
dock ovanståend e faktorer, som närmast influera på ubåtens
utj'ormning . storlek, fart, aktionsradi e, styrning, tankbyggna d.
hydraakust isk utrustning m m är direkt beroende på farvatt ~
nets egenskaper , vilka t o m påverka en så till synes oväsent lig detalj som färgsättnin gen.

Systemancd ys.
Innan ett projekt påbörjas skall givetvis noga uträknas, att
den påtänkta inriktninge n är den under föreliggand e omständigheter gynnsamm aste. Fordom kunde en man ensam över blicka situationen samt genom kombinatio n av erfarenhet oc
intuition i allmänhet bedöma den kommande utvecklinge n tämligen riktigt.
Alltefterso m problemen blevo flera och dessa voro beroende
av varandra i ett sinnrikt mönster, uppstod behov att syst ematisera tänkandet, vartill matematike n fick släppa till vissa
verktyg.
Utan att här gå in på detaljer kan sägas, att systemanal ysen
uppdelas på en grupp, komponent gruppen som framlägger t ekniskt rimliga lösningar, och en grupp, syntesgrup pen, som pr övar vilken maximal ut delning, som kan erhållas genom vissa
kombinatio ner av dessa lösningar. Grupperna styra varandra
inbördes, så att den första både bedömer vissa vägar såsom
tekniskt r ealiser ba ra men lika ofta presenterar n ya vägar, vilka
i grund kunna förä ndra målsättning arna. Den andra kan avvisa vissa ut vecklingslin jer såsom oräntabla och initier a forskningen på nya områden.
Under hela projektarbe tets gång studeras de vunna result aten genom en st ändig växelverka n mellan dessa båda gru pper, och man tränger sålunda stegvis fram mot målet, som är
en produkt med maximal slagkraft för minsta kostnad.
Arbetets natur fordrar i allmänhet, att systemanal ysen av
las upp i olika nivåer eller kretsar. Sålunda kan ett ubåtssyster11
bestående av fartyg, baser, reparations - och underhållso rg n
m m delas upp i fartyget med sina undersyste m av vapen, mas .ineri, styranläggn ing etc. ända ned till de enklaste funktionen 1 a .
H u r långt ned undersyste men behöva behandlas av dylika expert grupper f år naturligtvis avgör as från fall t ill fall.
Gr upperna ut byta information med olika forskningsa nst lter, industrier, militärorga n et c, vilket i pra ktiken i st or nt-
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sträckning sker genom utläggande av beställning ar, studieresor och upprättand e av PM.
Väsentligt är dock, att alla områden behandlas samtidigt och
att arbetsinten siteten hålles så hög att planerat tidsschem2.
kan innehållas.

Tyst gäng.
Vid ubåtens gång i uläge alstras ljud på olika sätt, och detta
ljud innebär stor risk för upptäckt av främmande lyssnarstationer, akustiska minor och torpeder.
Bullret kan klassificera s i två grupper, det som alstras av
maskiner o d inombords och det som alstras i vattnet. Maskinbullret är ofta svängninga r i godset. Vid exempelvis ett kullager t rycks kulan och lagerringar na momentant ihop någo~ i
den aktuella anläggning spunkten för att därefter fjädra bilbaka, så snart belastninge n upphört. Sker detta tillräckligt
snabbt uppkomme r ljud.
L judet kan fortplantas ut i vattnet två vägar, antingen genom luften eller direkt genom materialet i fundament och skrov .
F ör båda vägarna gäller det att anbringa något slag av vågfällor. Dessa kunna arbeta enligt två principer, interferens eller inre dämpning.
Vic1 interj'erens meloden avstämmes vågfällan efter någon
signifikativ frekvens i bullret , som därigenom till stor del utsläckes. Vanliga s k a kustikplatt or arbeta till stor del på detta sätt.
Gummi kan nämnas som exempel på material med hög inre
dämpn in g, d v s den infallande vågenergin absorberas genom
friktion inne i materialet.
E n modern ubåt blir sålunda inklädd med luftljuddäm pande
mat erial, och dess maskiner stå rörliga på gummielem ent eller
stålfjädrar.
Likväl är detta inte tillräckligt, utan även vattenbullr et måste åtgärdas. Hur detta uppstår är ännu icke klarlagt i alla detaljer, men i stort är förloppet följande. Havsvatten innehåller
löst luft. Utsättes detta för undertryck avges en del av den
lösta luften i form av bubblor. Dessa bubblor råka av en eller
annan anledning i svängning - t ryckfältet kring någon utskjutande del är ju mycket inhomogen t - och därigenom u pphommer bullret.
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Metoden att bekämpa vattenbuller bör således vara att hindra denna luftutlösning, vilket bl a innebär, att uppkomsten av
lokala undertryck måste förhindras . Genom lämplig formgivning kan viss förbättring erhållas.

Hög ulägesfart.
Ett starkt önskemål är att öka ulägesfarten och att kunna
bibehålla den under lång tid. Detta innebär, att tre d elprob lem
måste behandlas: maskin, fartmotstånd och hydradynamisk
stabilitet.
a) Maskineri.

I detta delproblem gäller det att lösa lagringen av maximal
mängd energi inom ett begränsat utrymme. Rakettekniken h ar
mycket arbetat med att finna effektivare blandningar av drivmedlen än de idag välkända. Resultatet har blivit tämligen magert, exempelvis uppges en 20%-ig förbättring för den amerikanska Jupiter-satelliten. Möjligen kan man komma till1,5 gånger de konventionella bränsleblandningarna. En övergång friin
ackumulatorbatteri till en bränsleblandning medför, att c :a 50
gånger så mycket energi kan lagras inom samma rymd, och går
man därifrån till atomenergi betyder det ytterligare 100 g ångers förbättring. Härvid har hänsyn tagits till de praktiska
möjligheterna att tillgodogöra sig energien. Termisk energi synes idag fördelaktigast kunna lagras i ett tvåkomponentsystem,
exempelvis brännolja och vätesuperoxid.
Den termiska energin kan tillvaratagas i principiellt konventionella värmemaskiner, men som modifierats för de speciell<t
driftsbetingelserna. Därvid ha särskilt två system tilldragit sig
uppmärksamhet, Walter- och Kreislauf-systemen, båda f örst
utvecklade i Tyskland.
Walter arbetade med brännolja och vätesuperoxid, eventuellt
i kombination med hydrazin. Efter förbränning tillvaratogs
energien antingen i en gasturbin eller också indirekt i en ånga"'l ·
läggning. Den senare blev något mer skrymmande men fick betydligt bättre verkningsgrad. Den kom dock aldrig längre iln
till provbänk en, under det att den förra var i verklig drift på
provubåtar.
I Kreislauf-systemet, som utarbetades under professor Kamm
i Stuttgart, förbrändes brännolja och syrgas i en dieselmotor.
För att styra förbränningsförloppet recirkulerades en del av
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avgaserna, d v s luftens kväve, som uppgår till 4/ 5, ersattes
av viss del av avgaserna. Resten av dessa bortgingo i vattnet
liksom på Walter-ubåtarna. Båda dessa typer kunde härigenom
röjas. Några hundra miniatyranläggningar av Kreislauf-systemet utfördes och insattes på tyska dvärgubåtar, vilka gjorde
viss insats vid invasionen i Normandie.
Atomenergi kan erhållas vid kärnklyvning av naturligt uran,
anrikat uran och plutonium. För ubåtsändamål torde endast de
två sista komma ifråga på grund av utrymmestillgången. Anrikat uran framställes för närvarande bara i Amerika, och av
politiska skäl tillåta amerikanerna endast ytterligt begränsad
export för forskningsändamåL Inget europeiskt land (even t
med undantag för Ryssland) anser sig ha råd med att bygga <;;n
anläggning för urananrikning. Förslag finnes att bilda ett block
av flera stater, men innan man på denna väg kan erhålla mat erial för krigsfartygsdrift torde lång tid åtgå.
Plutonium erhålles som biprodukt i reaktorer för naturligt
uran. I Sverige skulle ämnet finnas tillgängligt i små kvantiteter efter Farstareaktorns tillkomst. Plutoniums kemiska, fysikaliska och teknologiska egenskaper äro ofullständigt kända,
och det krävs avsevärt utvecklingsarbete, innan det kan byggas in en ubåtsreaktor.
I andra hänseenden är reaktortekniken långt framme. Från
USA kan med mycket kort leveranstid erhållas en färdigkonstruerad a nläggning, baserad på anrikat uran för c :a 50 miljoner kronor. Med något längre leveranstid men sannolikt tilllägre
pris kan en dylik anläggning åstadkommas inom landet.
Sedan återstår det taktiska bedömandet, om en atomubåt
är överlägsen tre konventionella, vilket är prisförhållandet idag.
b) Fartmolstånd.

Ett fartygs motstånd mot framdrift brukar uppdelas i vågmotstånd, restmotstånd och friktionsmotstånd. Även om bilden innebär en viss förenkling av ett komplicerat förlopp, är
den i de flesta fall tillräckligt noggrann.
E n ubåt på stort avstånd från botten och yta ger inte upp~ov till några vågor. Motståndet blir därför i allmänhet lägre
an för ett kommensurabelt övervattensfartyg, ett förhållande
som för närvarande starkt intresserar uppfinnarvärlden. Ett
?tal förslag till undervattenstankers ge idag arbete åt patentInstitutionerna.
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En luftskeppsliknande kropp ger minsta restmotstånd. Den
dominerande andelen av fartygsmotståndet vid exempelvis den
amerikanska ubåten Albacare utgöres sålunda av friktion , som
i detta fall uppgår till c :a 85 % av totalmotståndet. Skall nagon förättring kunna genomföras, bör den alltså insättas pa
friktionsområdet.
Länge har ansetts, att friktion är en specifik ytstorhet. Alltifrån William F r oude påbörjade sina släpförsök med fartygsmodeller på 1870-talet, har friktionsmotståndet satts ekvivalent
med motståndet för en platta med samma area som den aktuella fartygsbotten, och därmed har man nöjt sig. Arbetet ha·
istället inriktats på att erhålla fartyg med så lågt vågbildningsoch restmotstånd som möjligt.
Nyare undersökningar visa, att förhållandena inte alls ä ro
så enkla som tidigare antagits . Friktionen är beroende både av
strömningens art, fartygskroppens form och framförallt den
aktuella hastigheten. Forskningen på detta område befinner
sig ännu i sin linda, men teoretiska överväganden antyda, att
mycket stora vinster lmnna göras på detta gebit. Inom höghastighetsområdet skulle erforderlig maskineffekt för att uppni1
en viss fart teoretiskt kunna minskas till hälften eller tredjedelen. Även om de praktiska vinsterna bli betydligt blygsammare, voro redan ett par procents förbättring av oerhörd betydelse. Exempelvis var bränslekostnaden för den tyska Walterubåten, typ 26, c:a 50.000 kr/ tim, varför redan 2 %lägre friktion ger en besparing av 1.000 krj tim.

Dynamisk stabilitet och styrning.
När ubåten framföres nära ytan bildas vågor, som raskt
minska med ökat marschdjup. Förutom att de röja båten, ge de
även upphov till stora krafter och moment. Lyftkrafterna kunna vara av storleksordningen f em procent av båtens egen vik.
och växla snabbt tecken beroende på fart och djupgående. Momenten kunna uppgå till åtskilliga tonmeter ävenledes i snabhr
varierande riktning. En 600-tons ubåt kan således lyftas upp
eller pressas ned med kraft av upp till 25 a 30 ton samtidigt
som den vrides med 400 a 500 tonm. Likartade förhållanden
inträda, när fartyget framföres nära botten.
Även i området mellan dessa båda gränser är ubåten instabil,
om inte särskilda motåtgärder vidtagas. Det enklaste torde vara att förse den med stora stabilisatorplan. Dessa försämra
f artygets manöveregenskaper. På äldre, långsamgående fartT~·
c)
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uteslöts därför i allmänhet stabilisatorplanen och avvikelser
från kursen på grund av instabiliteten parerades genom idelig-a
roderutslag. Vid ökad fart hinner inte styraren med. Ha~ s~ulle
då kunna ersättas av en styrapparat, men det anses tamhgen
vanskligt att enbart anförtro farty~~ts säkerhe~ åt en dylik
anläggning, varför en viss egenstabilitet efterstravas hos farS o 1··
t·d· t t
··
tyget.
Kraven på god manöverbarhet aro sam 1 ~g s ora. ~ ai;tf;e
metoden med inriktning av hela fartyget vrd torpedsk]utmng
lever kvar, är givetvis sidagirförmågan betydelsefull, me!l detta
förfaringssätt är på utdöende. Viktigare är däremot d]upändringsförmågan. Den som håller på att överseglas och den som
jagas uppskattar goda prestanda i det~~ avsoeende. . .
Styrnings- och stabilitetsproblemen aro saledes .. mt~~t . hopkopplade och i mycket varandras motpoler, varfor losnmgen
i allmänhet blir en kompromiss mellan de olika kraven.

H ållj"aslhet.
Vid sidan av den tysta farten är skrovhållfastheten ett r v
ubåtens bästa skydd.
Intill våra dagar ha ubåtar konstruerats f?r stati.~k _la'· L,
d v s de kunna uppnå ett visst dykdjup. De stabska ber~kmn~·s
teorierna äro väl genomarbetade alltsedan Love-von Mrses fore
första världskriget angrep bucklingsproblemet vid skaJ med S~')r
spantdistans. Omfattande experiment ha styrkt teonernas rJ ·tighet, sålunda byggde tyskarna under mellankrigstiden En
provdocka, där hela ubåten kunde sättas und~r yttre try?·'·
och enaelsmännen ha en förnämlig anläggning vrd Dunfermh1•e
där påkänningarna i varje skrovdetalj kunna m~tas n::ed dagens
bästa utrustningar. Även här hemma ha aktnmgsvarda prestationer utförts. Hela det centrala partiet av Hajen-typens
tryckskrov har som exempel provtryckts i full skala, va rvid
hundratals mätpunkter studerades.
Det väsentliga för ubåten är dock icke att uppnå stora dyll:djup utan att överleva sjunkbombanfall, vilket inte är ~~Jlt
samma sak. De dynamiska påkänningarna ett skrov utsa~ts
för, när en sprängladdning exploderar, synes icke på allvar borjat studeras förrän efter kriget. I varje fall uppvisade and:·a
världskrigets ubåtar betänkliga brister i detta avseende.
Redan kunna betydande framsteg påvisas ifråga om konstruktionsprinciper, materialval, stötdämpande element m rn1

Albacore.

men efter det relativt fåtal år denna forskning varit igång,
måste med nödvändighet ännu många problem återstå.
I Sverige stå vi för närvarande relativt väl rustade inför
de kommande u ppgifterna med rätt nya stötprovningsmaskiner,
mätapparatur för mätning av snabba förlopp och framförallt
en industri, som satt sig in i problemen.
I detta sammanhang kan nämnas, att mfn i våras avslutade
ett större sprängförsök mot ubåtsmodeller.

Va pemdrustning.
. Robert Fulton byggde inte blott den första ångbåten, han
Intresserade sig även för ubåtar och dess vapen. Han är den
som givit namn åt torpeden, den första roboten. strävan på
detta område går mot högre farter, målfattning och styrda
banor.
42
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Att uppnå högre fart är ett problem likartad det för ubåten.
En metod, som utomlands tilldrager sig intresse, är att omsätta
den potentiella energien till rörelseenergi genom hydrojeten
ett analogt förfarande till readriften vid flygplan. Engelsm än~
nen ha vid Admiralty Research Laboratory i Teddington fö r
något år sedan en anläggning i drift för studium av höga h2stigheter under vatten, i vilken farter på över hundra knop kl '1 na uppnås.
I Amerika finns en relativt liten torped, utrustad med malsökningsdon, avsedd för anfall mot ubåt. Den är baserad på
hydraakustiska informationer, antingen genom avlyssning 'lV
målfartygets buller eller genom ekosökning medelst egen asdicapparat. Svårigheterna vid målsökning äro främst eget buller, huvudsakligen från vattnet. Brusnivån växer till en börj an
långsamt med farten för att inom ett visst hastighetsintervall
stegras mycket kraftigt, vilket omöjliggör all lyssning. På grund
av denna gräns blir farten hos den målsökande torpeden relativt låg.
Träffsannolikhete n hos en konventionell torped beror mycket
på rätta utgångsvärden i skjutögonblicket. Genom att skjuta
en salva om tre a fyra torpeder kan träffresultatet förbättras,
men förfarandet är relativt dyrbart. Antingen genom radio eller
kanske hellre genom tråd försöker man nu styra torpeden i
dess bana och kan därigenom korrigera för eventuella fel i ut skjutningsvärdena och undanmanövrar hos målet. Torpeden är
även en utomordentlig bärare av atombombsladdnin g, och man
blir ej beroende av direktträff för att åstadkomma en förödande
verkan på stora motståndarenhete r.

Ubåtsminan skiljer sig icke i princip från andra minor. Den
är dock utformad så, att den kan skjutas ut genom torpedt uberna, varigenom behovet av forna tiders skrymmande och relativt ömtåliga minbrunnar bortfallit. Ubåtsflottans differentiering i minubåtar och torpedubåtar har härigenom blivit mindre aktuell. Emellertid är kapaciteten hos en torpedubåt rustad
för minläggning begränsad, varför ett visst önskemål om last dryga minubåtar kvarstår. Detta behov accentueras i den mån
minövervattensfar tyg med en lastkapacitet av hundratals minor icke längre kan uppträda i flygbehärskade farvatten.
Amerikanska ubåtar utrustas i viss utsträckning med rob otar.
Dessas porte är mycket stor. För att kombinationen robot-ubåt
skall vara lönsam fordras, att transportavstånde t för sprängladdning från basen till målet väsentligt ökas genom ubåtens
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medverk an. Med andra ord ubåten skall bära fram roboten ett
avstånd , som är jämförli gt med eller större än porten. I våra
farvatte n synes därför denna kombina tion aldrig bli aktuell.
Däremo t fyller roboten en uppgift vid bekämp ning av flyg och
helikopt rar. Ett område, där roboten kan bli av utslagsg ivande
betydels e för oss, är såsom bärare av atomvap en. Genom att
den kan medföra s å ubåten, blir den oberoen de av flygbekä mpning och lmn insättas i ett strategi skt ögonblic k, allrahels t
som vi få räkna med att våra landbas2 rade utskjutn ingsplat tformar för atomvap en helt säkert komma att bli hårt ansatta
av fienden på ett mycket tidigt stadium .
All vapenin sats kräver god inslrwn enlering för bestämn ing
av skjutvär dena. Ubåtens klassisk a hjälpme del, periskop et, förlorar numera i betydels e, och dess huvudsa kliga uppgift blir
måliden iij"ierin g, där det alltjämt är oöverträ ffat. Televisionskameran nämns ibland som konkurr ent, men har icke någon
överlägs en konstruk tion presente rats. Båda dessa hjälpmedel
förutsät ta dock dagsljus , och då utsätter man sig ständigt för
upptäck t från fientlig spaning .
Vid all form av skjutnin g erfordra s uppgift om målets kms
och fart, egen kurs och fart samt skjutavs tånd. Ubåtens SF ningsorg an är först och främst den passiva hydrofo nen. De
anläggn ingar, som nu äro i bruk och även bedöma s bli beståend e
i framtide n, äro i princip desamm a som för 20 år sedan. Utveckling en går dock mot ökad känsligh et och därmed ökad
räckvidd , mindre dimensi oner och förbättr ad prestatio n. För
avstånd sbestäm ning finnes även eller är under utveckli ng helt
passiva anläggn ingar. Dessa komma emellert id alltid att på
grund av de fysikalis ka lagarna ha en viss begräns ning i f orm
av relativt låg noggran nhet i avstånd smätnin gen och användb arhet endast i begräns ade sektione r (c :a 20° tvärs på varje sida
om ubåten) . Med anlednin g härav torde även i framtide n aktiv
materiel komma att begagna s, vilken ger god och kontinue rlig
riktning sangivel se (även vid ren passiv mottagn ing) och distinkta avstånd . Förutom i hydrofo nutföran de använde s aktiv metod i radar, där speciellt kombina tionen radarpe riskop
tilldrage r sig intresse . All aktiv materiel är dock röjande.
Även för det egna skyddet är aktiv hydrofo n nödvän dig,
nämlige n mot sådan fientlig verksam het, som ej är röjande
genom buller. Jag avser här skydd mot minor, där man genom
speciell utformn ing av den aktiva hydrofo nen (hög frekven s , Iiten uteffekt ) försöke r åstadko mma indikeri ng av minor utan
att själv röja sig utanför ett begräns at område.

'

Skate.

.. Fö~ korn.nw nikation under vatten är ubåten utesluta nde
hanvrsad hll akustisk aktivite t. Intresse föreligg er därför för
under~atten~tel~~.o?, där n:,an på samma sätt som vid mindetekt~~·mgen 1 moJhgas te man undvike r att röja sig genom val
av hog frekve1~s och riktad sändning .
Andr~ ak~.sbs~a hjälporg an i ubåten är pingindi katorn och
bull~r~atanlaggnmgen, den förra avsedd för indikeri ng av fientlig. Jakt; d~n ~enare för kontroll av det egna bullret. Den
framtida pr~gmdrkatorn ger riktning till och bestämm er frekvensen h_?S mkomm ande akustisk a signaler inom ett stort frekvensomr ade.
~ad~ovågorna inom LV-band et ha god genomtr ängning sför~aga I v~~~~n. Genom ~?vändan~e 3:v en långvåg sstation i land
moJhgh eterna for ordergrv nmg till ubåt ~vsevärt förb a~tntna
ras.
.. ~ändning från ubåt bör undvika s på grund av att ubåt då
r?Jer si!t l~~e . I .vissa lägen erfordra s dock spaning srapport ,
VIlken far goras sa snabb som möjligt.
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Ubåten har förändrats åtskilligt alltsedan Cornelius van
Drebbel en majdag år 1624 gjorde sina första försök på Themsen. F örst i början på 1900-talet blev den ett användbart stridsfartyg . Under närmare femtio år förblev den dock ett övervattensfartyg som kunde dyka, och först under trycket av andra
världsk rigets motmedel började en utveckling mot den verkliga
ubåten som under lång tid kunde operera under vatten. Denna
utveckling har sedan accelererats under efterkrigstiden, och
man ka n nu tala om en revolution ifråga om ubåtskonstruktion.
USA har efter Tysklands nederlag övertagit ledningen på
området. Där har byggts ett flertal intressanta objekt, såsom
Nautilus med sitt atommaskineri, Albacore med det extremt
utformade skrovet och de modifierade äldre ubåtarna med robotbestyckning.
Storbritannien producerar för närvarande icke så mycket,
men har satsat mycket stora belopp på forskning. Deras forskningsanstalter äro idag utan tvekan bäst rustade bland västmakternas europeiska stater.
I Sovjet ha icke iakttagits några påtagligt avancerade konstruktioner, ehuru deras ubåtsvapen är av mycket god klass.
Här har man istället valt massproduktion, och Sovjetunionen
förfoga r för närvarande över den största ubåtsflotta, som någonsin fu nnits samlad.
I Sverige finnas goda förutsättningar att åstadkomma ett
effektivt ubåtsvapen. Det tekniska kunnandet står högt, och
industrien är väl rustad. Marinförvaltningen har mött välvilja
och intresse, när vi begärt industriens medverkan att lösa även
komplicerade problem. Ubåtspersonalen har städse tillhört marinens bästa personalkategorier, och rekryteringsunderlaget
är sådant, att denna standard bör kunna upprätthållas. Trots
det kärva ekonomiska klimatet, är statsmakternas intresse för
ubåtsvapnet påtagligt, och stora anslag ha beviljats för dess
fortsatta utveckling.
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Gemensam grundsyn
Av överstelöjtnant CLAES SKOGLU ND.

Det må synas förmätet av en armeofficer att ta till orda i
denna marina facktidskrift. Mer än årslång lärorik tjänst gö .
ring under kriget som adjutant hos befälhavande amiralen för
ett marindistrikt i förening med uppfattningen att problemen
bör diskuteras gemensamt har övervunnit betänkligheterna.
Det är naturligt att många inlägg i tidskriften under fö rliden vinter och sommar kommit att präglas av bitterhet över
de hårda slag som drabbat marinen och särskilt flottan i sa:mband med utredningar, förslag och proposition om vår f ramtida krigsmakt. öB och försvarsstab med dess »armedominans»
har som föregivna initiativtagare mätts skäppan full. I maj-juninumren har man dock tyckt sig förmärka nya, om man så
får uttrycka det mer positiva tongångar i artiklar av unga
marinofficerare. Därtill kommer att riksdagens beslut i för.
svarsfrågan innebar en, låt vara begränsad, framgång för ma rinen genom att avbeställningskostnaderna för vissa fartyg lades utanför marinanslaget, som dessutom höjdes med 20 m kr
i förhållande till det ursprungliga Adam-alternativet. Detta
måste glädja alla som försöker se utanför försvarsgrensskrankorna. Tiden synes nu mogen att överbrygga verkliga eller inbillade motsättningar.
I majnumret skisserade kapten Adell en handlingslinje fö<'
marinen som innehöll många värdefulla synpunkter. Men borde man inte söka en gemensam handlingslinje för hela krigsmakten. Kungl Maj :t och riksdagen talar om »försvarsfunktioner» - luftförsvar, invasionsförsvar och försörjningsförsvar
o s v - i sammanhang där det tidigare skulle varit naturligt
att tala om arme-, marin- och flyguppgifter. Man bör undvika,
heter det, att fästa stor vikt vid de olika stridsmedlens f örvarsgrenstillhörighet. Det kräver tid innan detta nya betraktelsesätt genomsyrat krigsmakten. stridsmedlen i luften, på
sjön och land kommer alltid att ha sin egenart. Men att utvecklingen går i den av statsmakterna angivna riktningen kan
inte bestridas. Krigsmaktens personal måste tänka och handla
därefter.
En gemensam handlingslinje f ör k rigsmakten kräver en gemensam grundsyn på vårt f örsva r. öB-utredningarna 1957,
jämförda med försvarsgren sch efernas yttranden, ut visar, att

Militärlednin gen inte helt lyckats med att åst adkomma en av
alla accepterad grundsyn. Detta är bet änkligt. Grundsynen måste tydligen växa fram underifrån. Förutsättningen är emellertid, att vi betr aktar problemen allsidigt och inte enbart ur egen
försvarsgr enssynvinkel, att vi int e bara ser fördelarna hos den
egna försvarsgrenen och nackdelarna hos de andra. Värderingarna måste vara balanserade.
Grundsynen utgör ett problemkomplex, som sträcker sig vida
utöver ramen för denna artikel. Några synpunkter skall dock
tas upp. Ger dessa anledning till vidare diskussionsinlägg, så
mycket bättre. Det väsentliga är att viljan till enighet finnes.
»Vid ett angrepp på Sverige är kombinationen hemortsbekämpning och kustinvasion den snabbast verkande och därmed
farligaste anfallsformen. Vi •m åste därför i försla hand slä
vak t om vårt luj'tj'örsvar och vårt invasionsj'örsua r», säger
kapten Adell. Påståendet synes kort och gott ange det väsentliga.
Luftförsvarets problem avses inte att här beröras liksom inte
heller försörjningsförsvarets, men det blir måhända tillfälle
återkomma. Det förtjänar dock framhållas att det passiva luftförsvarets ökande betydelse gör det angeläget att alla goda
krafter medverkar till att vårt civilförsvar äntligen får stadga
och styrka. Luftinvasion som självständig betvingelseform är
inte aktuell i dag men blir det sannolikt alltmer i framtiden.
Hänsyn härtill måste tas redan nu, vilket påverkar både luftoch invasionsförsvaret.
Att de Sverige omgivande haven har ett avgörande inflytande på vårt läge är en självklarhet. Sveriges sjöfront skapar möjlighet till framgångsrikt försvar med avsevärt mindre
resurser än som krävs för exempelvis Västeuropas landfront
trots att den senare är endast hälften så långt. Somliga hävdar
till och med att om och så länge atombombbärande flyg finns
tillgängligt, kustinvasion inte kan utföras. Detta torde dock
vara en överdriven uppfattning. Tillgång till kärnvapen hos
försvararen försvårar ett företag över ha vet och tvingar till en
anna n invasionsteknik än den som tillämpades under andra
Världskriget. Men samtidigt u nderlättar de hos den anfallande
det m oment, som alltid varit svårast i sådana företag, nämligen
själva landst igningen. N u kan m a n med n å g ra atombomber mot
en lätt urskilj bar kustlinje på ett ögonblick åst adkomma en eldVerkan mot st randförsvaret, som t imm ars beläggning med slagskeppseld och tät a bombmattor aldrig lyckades prestera. Och
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transportväga rna över havet är oförstörbara. 11 i måste även
/ramg ent räkna med kustinvasion.
Ur teknisk synpunkt kan landstigning numera äga rum sna rt
sagt var som helst, vid öppen kust såväl som i skärgårdarna.
Det militärpolitisk a läget gör dock vissa områden mer utsatta
än andra. Den nedvärdering av Sydsveriges, särskilt Skåne;:;
betydelse i detta sammanhang, som på senare tid gjorts förefaller av rent marina skäl omotiverad. Oron för ett NATOkommando i Östersjön, det myckna talet om »fredens hav » o s v
visar väl närmast att Sovjetunionen senast vid ett krigsutbrott
om inte av andra så av rent defensiva skäl vill spärra Östersjön
så långt västerut som möjligt och helst vid utloppen. Ett svag1
försvarat och därmed lätt erövr at Skåne blir ett stöd för en
sådan spärr. En västtysk flotta ändrar intet i detta resonemang.
Dess praktiska handlingsmöjligheter i västra Östersjön h a r
belysts i »Årsberättelse 1957 i vetenskapsgre nen sjökrigskonst
och sjökrigshistor ia» (marsnumret av denna tidskrift 1958).
Att NATO inte försummar östersjöutlop pen visar bl a den stora övningen förliden höst. Läget måste bedömas som allvarligt,
när amerikanska trupper samlas vid Bornholm, passerar strax
utanför Falsterbo och landstiger i Köge bukt för att öva danska armen att försvara sig mot ryssar! Bara detta borde ju
få var och en att förstå att vi lever ganska nära en krutdurk
i söder. Sydsuerige och särskilt Skåne men även basområd et
Blekinge måste (ortj'arande ha ett starkt försvar.
Det militärpolitisk a läget är emellertid inte oföränderligt
Vi får inte glömma lärdomarna från 1940, då vi plötsligt fick
en landfront i väster. Andra invasionsområ den kan bli aktuella .
En kustinvasion mot östra Mellansverige för att därefter landvägen framtränga mot den skånska stranden av östersjöutloppen eller till Sydnorge förefaller dock mindre sannolik. Är
avsikten att erövra Sverige blir en sådan »stöt mot hjärtat»
genast mer tänkbar. Men för närvarande anses ju Sverige inte
vara något krigsmål i och för sig. Det är i första hand våra
landsändar i söder och norr, vilka som bas- och genomgångsområden kan bli brickor i det storstrategisk a maktspelet. E n
anfallande går direkt på dessa.
Vi gör emellertid klokt i att vara beredda på allt och inom
invasionskrig ets ram förbereda försvar av varje del av vå r
nära 2.000 km långa kust. Detta kräver bl a ett djupj'örsvar,
där havet ända j'ram till motståndaren s kust utnyttjas.

De~ häv~as ~tun~om att officerare på landbacken inte
t~ vill forsta de~ta krav. __ För~~ttaren har bläddrat

kan
igen~~ -~1agr~ _av unga ?ffice~~re~ foretradesvis ur armen, utförda
n:nhtarpolitisk a studier, n~mligen »Sveriges läge» 1923, »Antmgen Eller» 1930, »Motstand ~ot Stormakt» 1950 samt »Både
Och » 1957. Dessa arbeten ger mte stöd för en sådan
f ttning. Gr~n~synen är faktiskt i detta hänseende ge~~~s~m.
Mest utforli~t ~ar problemet behandlats i »Motstånd mot Stornl:akt~. Det ar ~ntr~-~sant att ko~statera att de synpunkter på
dJupf~~svaret till SJOSS .och dess_ behov av stridsmedel som där
framfordes_ och redan da torde gillats av många unga officerare
ur hela kngs~akten, nu tycks ha accepterats även av kri _
maktens lednmg.
gs
Vå~t avl~nga lar:~ har en besvärlig militärgeogra fisk konfi~ratwn_, VIlket ~rav~r e~t försvar inte blott på djupet utanf~r och 1 a?slutnmg till vara kuster och gränser utan även ett
f?rsvar »pa br~dd~n». Detta senare försvar måste organiseras
sa ~~t anfallsnktnm garna inskränks. Det gäller att »Utnyttja
terr~ngen », som _det heter på armespråk, för att med begränsad msats ~v stnd_~m~del göra ':issa områden mer eller mindre
o_framk~mli~a. Slw.~·.gardarna bzldar sådan terräng, som med
J,us.t art_zllen, kustjagare och motorkanonb åtar till jämj' örelsevzs.. rznga k?slnad skapar ett starkt j'örsvar. Försvaret av
~n.grans.~n~e, oppna kustområden kan understödjas flankerande
ra_n skargardarna medelst kustrobotar och framstötar med
stndsmedel på lätta fartyg.
eller

u;

nrra~fö_;allt

kan Sveriges ostfront garderas i och i anslutni.mr
1 skargard.arna med ekonomiskt överkomliga marina strid;~
~edel m~d rmga sårbarhet. H~rigenom kan stridsmedlen i lufen o~h t~ll lands. sorr:: nu och mom överskådlig framtid erfordras for for_:svar~t ~v Ovre Norrland och Skåne, kraftsamlas till
d~s~a omraden 1 nkets periferi. Med hänsyn till den begränsade
rorhghet~n hos stri?skrafter, som måste förflyttas landvägen
~e~lan olika. op~ratwnsområden, är denna växelverkan mellan
8 ndsmedel 1 olika element nödvändig.
·a Hur landst7idskra~ters verksamhet taktiskt kan understödmed mar~na stndsmedel ~~r belysts av bl a kommendör
. r;ts Uggla I NMT och av loJtnant Malm i denna tidskrifts
JUni-nummer.

k:

Ii Yt~~rligare en ?e.ståndsdel _i en gemensam grundsyn, den engt forfattarens as1kt grundläggand e, skall här beröras.
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Den militärtekniska utvecklingen medför att de avancerade
stridsmedlen blir allt dyrare. Vi orkar inte kappmsta. Det moderna kriget innebär bl a stora inskränkningar i det normal<l
näringslivet till följd av utrymningar. Till skil~nad mot vad n:.~n
förr bedömde, kommer vi i krig att ha relativt gott om man.
En av gmndvalarna för ett litet lands försvar måste vara att
utnyttja den levande värnkraften. Försummas detta kom:ner
man i konflikt med den nationella viljan - att landets fnhet
och oberoende till varje pris skall försvaras och att varje m an
skall ges möjlighet att med vapen bidraga ~.ill f"ör~:raret . Att
varje man kan medverka i rikets försvar utgor pa satt och VIs
den övre gränsen fö r vår prestationsförmå.ga. Ekon~mis.kt sett
är det likväl billigt. En begränsad utbildnmg, som atmmstone
gör den värnpliktige lämpad att ~m. så skulle ~rf~r~ras delb
i försvaret av arbetsplatsen och 1 s1sta hand mga 1 en m otståndsrörelse kostar för 1.000 man c :a 2 mkr per år (försv&,rets driftbudget är nu 2.700 mkr). Den politiska och milit.~r
tekniska utvecklingen medför paradoxalt nog att den bev~p
nade mannen får ökad betydelse. Alla lär vapent.fänst dug llga
måste ges en grundläggande utbildning . .P.å denna ~rund up~
sätts så många operativa, tekniskt kvallflCerade forband f or
luftförsvar, invasionsförsvar och försörjningsförsvar, som de
ekonomiska och materiella resurserna i övrigt medger. Att dessa förband bör disponera atomvapen behöver här inte närmare
utvecklas.
.
..
.
Värnpliktiga, som inte inryms i de operativ~ ~orbanden m~ a;.~
i lokalförsvar och hemvärn med enklare och b1lllgare utrustnm[;
(delvis »arvegods» - handvapen, pjäser, kanske även ~arty_s·
och flygplan - från de operativa förban~en). Om. ett _}ors;rar
med de operativa förbanden utanför och 1 .~nslutl!mg L~ll var.a
kuster och gränser genombrutits - detta.. ar reallsrr~,' eJ pessimism - måste vi vara beredda att fortsatta motstandet bl a
med detta lokalförsvar och hemvärn i det förberedda partisankrigets former. Det får inte bli någon militärpr:omenad "för en
fiende som vill ockupera vårt land. En presumtiv motstandare
skall veta att vi under avsevärd tid förblir svåra att pacificera.
Han måste räkna med b å d e förmåga till omedelbar kraftutveckling med operativa stridskrafter o c h vilja till segt m otstånd med ett folkförsvar. Dessa i förening kan åstadkomm a
att han helt avstår från anfall.
o

Am erikansk vedergällningsstrategi

en

ätervändsgränd
Av kapten J.-C. DANCKWARDT.

I marsnumret av Cnited States Naval 1nstitutcs Procccdings har en yngre amerikansk sjöofficer, commander Ralph
E. "Williams, tidigare känd för sin skriftställarverksamhet,
framl agt sina synpunkter på sjömaktens betydelse för USA.
Denna ar tikel innehåller åtskilligt av intresse och däri framläggs förslag till en ny amerikansk strategi, när det gåller
att motstå Sovjetunionens militära expansion. De av vVilliams framförda synpunkterna refereras och kommenteras
i det följande.
Förr eller senare når en nation en av de kritiska punkter,
som man inte kan passera och efter vilken man inte kan
forts ätta och handla på det sätt som. man gjort ditintills.
Enligt vVilliams kommer USA att 1960 eller eventuellt tidigare att nå en sådan punkt. De ryska satelliterna är bara
en händelse i en lång rad på det politiska, det n1.ilitära och
det tekniska området på v~1gen mot en sådan första rangens
kris i fråga om USA :s nationella säkerhet. Krisen är både
av budgetteknisk och strategisk art. Dagens Higc kräver att
m an har stridskrafter både för begränsade (konventionella)
krig och för ett obegränsat världskrig. De härför erforderliga
vapnen och stridskrafterna är fantastiskt dyrbara - och dyr are blir de - samtidigt som de är begränsat användbara
inom sina respektive områden.
USA har nu nått en punkt där man av nationalekonomiska
skäl inte längre kan bibehålla sina styrkor vid nuvarande
nivå. Situationen är alltså ganska lik den som vi här i Sverige
h ar råkat i, även om elen ekonomiska övre gränsen icke helt
fixerats av nationalekonomiska hänsyn, utan bestämts genom en politisk kompromiss.
\Villiams granskar först kostnaderna för de moderna vap- .
nen. En jämförelse mellan priserna på olika stridsmedel före
andra världskriget och nu, ger bl a följande resultat. En
jagare kostade 1938 G milj dollar och en ubåt ungefär 4 milj,
!nedan de sista kryssarna som byggeles under andra världskriget kostade c:a 60 milj inklusive vapen m m. Denna sista
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siffra ä r ungefär vad en atomubåt av typen :\nulilus tnt
kostar. Ombyggnaden . av andrnvärldskrigskryssare till robotfartyg kostar 90 milj dollar per fartyg, medan etl nvt t
robotfartyg av d enna storlek kommer att kosla över 150 n{i] j
dollar. Samma kostnadsförhålla nde r å der inom andra d ela ;·
av krigsmakten. Som exempel nämns att armens :\like l-foth and, som kan jtimföras med en artillcribalalj on, kos l:td e
ungefär ~~ ggr så mycket som detta förband, medan d l'ss
efterföljare.' Nikc B, k omme r all kosta c :a "L gg r så myck e t.
D et strategiska bombplanet B-52 kostar omkri n g 8 milj dollar, vilk et är un gefär 15 ggr kostnaderna för de ga mla
B-29:orna. Till slut nämner \Yilliams att man får vara tacksam om operalionsdugliga förband av d e nva interkonti nen tala robotarna (IBMC) kanuner att kosta ni:indrc än 1 m i ll iard doll ar per »flottilj». Effekten på statsbudgeten av de ss a
vapenkostnader har redan börjat göra sig gällande. Kostna derna för att bibehå ll a stridskrafterna vid den nu va r an de
niv å n överskrider redan de kalkylerade kostnadern a m ed
å tskilliga miljoner dollar och den amerikanska för sva rsbudgeten kan beräknas stiga till omkring 50 milj ar de :·
dollar om året. Detta är ungefär 12 miljarder dollar m e r
än vad man i 1958 års budget räknade m ed som erforde rl to t
för att bibehålla de nuvarande styrkorna och utrusta d e~1
med moderna vapen. Trots de reduceringar av personalsl yrkorna med 100.000-tals man, som redan vidtagits så kons lnt~nu författaren att den amerikanska försv~rsbudgete n ii r
»msolvcnt». Reson emanget stämmer välmed de resonem a ng,
som har förts här i Sverige i samband m ed försvarsb eredningens förslag och dess und ersökningar om de stegrad e
kostnaderna for moderna vapen och kons ekv enserna h är: tY.
Det ä r ba1:a stor.leksordningen som ä r en a nn alL USA ligge r
dessutom 1 tckmskt avseende några år före oss.
\'ad h a r då dessa hastigt stigande försvarskostnader f ör
inverkan strategiskt sett fÖr USA :s del?
Ja, först och främst så måste man här k onstatera att ato mvapen paradoxalt nog ä r d e enda vapen, som h ar blivit b illigare och som trots d elta ändå har fått ök ad effekt. I a lla
andra fall h ar kostnaderna gått upp med betydligt stör re
procen t än vapnens effekt h ar ökat. Ett modernt j aktpl an
flyger t .e nu dubbelt så högt och 3 ggr så fort som an dra
varldskngets plan, men d e t kostar också 20 crgr så mv cke t.
o
d
I manga
an ra fall far man också betala elt t>conormalt" h ög t
pris, för vad som ser ut att vara stora preslandavinster, int e
0

Jllinst när d et gäller luftstridsmedlc n. På amerikansk sida
be tala r m an ofta nu så mycket för ell v a pensyslem alt endast en atomladdning i själva vapenbäraren, d v s den del
som når m å let, motiverar dc nedlagda kostnaderna.
Som
ett resultat av den ökade mekaniscrinaen
och auto.
.
b
m atis~ rmg en ~at~1t dc ökade l.wslnacl crn~ kan man på personalsidan skonJa en utvecklmg mot mmdre personalkadrar. Motsvarande utveckling på den materiella sid an är
i r egel dyra re och i vissa fall även större vapenbärare.
Detta m åste sjä lvfall et medföra en minskad organisation
både när det gäller anta l enheter och förband cav dessa.
Det minsk a d e an talet förband, medför i sin tur, alt det är
absolut nödvändigt att i varje vapenbärare bygga in sft
mycket förslöra nd e kraf t som möjligt. Dessa två c faktorer,
nämligen de ökade kostn a derna och den alltmer ökade förstörande kraft en hos vapnen kanuner enligt vVilli a ms att beröv a USA myck et av den gamla, förmågan till rörlighet och
anpa~sning. Man har prägl2t sa lsen »Bigger Bang for a Buclo>
d v s 1 svensk travestering »s törre smäll för en spänn». Denna
slogan uttryck er mycket väl den nu p å gående övergången
från massproduktionens till m assförstörelsens e konomi.
Man har nu nått den punkt i utvecklingen, där man för
först a gången i historien kan åstadkomma det som människ an alltid har sökt uppn å - och nu dessutom kanske har
blivit allt för lätt alt uppnå - nämligen möjligheten till
total . utplå ning av en motståndare. Denna möjlighet har
emellertid inte längre n ågot positivt värde för en nation,
vars motstå ndare kan ås ladkomma precis samma resull a t.
Vad som man i själva verket nu strävar eftet· - och som
verkligen är svår t att åstadkomma - det är att hålla tillbak a och begränsa kraftutv ecklingen till det som är absolut
minim alt erforderligt för att nå de uppsatta politiska målen.
Ett av USA :s största strategiska problem efter andr a
yä~·ldskriget har varit att förebygga och förhindra Sovjets
Inflytande p å de återstående d elar av världen, som ännu
~.nt e »valt sida» . Den nuvarande brännpunkten i konflikten
ar därför d e perifera delar av d en eurasiska k ontinenten,
somligger m ellan oceanerna och det »Sovjetiska k ärnlandet».
För att n å sina m å l i dessa områden har USA sö kt säkra
dessa länders molståndsförmåga, dels genom ekonomisk
hjälp, dels även genom militära stödå tgä1~der .
Det väsentliga är h är det bassystem, som strategic Air
Comm and (SAC) upprätt at på territorier ägda och kontrol-
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lcrade av andra allierade stater. Dessa framsk j utn a baser var
när de etablerades naturligtvis lika vitala f ör USA :s cgt n
säk er h e t som för de länder, p å vars t erritorier dc upp hitt a d es.
D essa förs varsö vercnsl.;:ommelscr , sont träff a des f ör l'l t
fle rtal år sed an , byggde till mycke t stor del p å a lt USA dft
h a de oper a tiv t m onop ol p å a tomvapen. D en risk , som dc
h asupplåtand e sta tern a d tt tog var vid den n a tid p un kt aL"c ept ab el, sär skilt då f ör sta tern a i Europ a, som h ade de t växa nde
NATO-sys teme t a tt sätla sit t h opp till vilket b eräk nades kom ma a tt er bj u da visst skydd mo t den k ommunis tisk a exp ansion en . Den fö rv ån ansvärt h as tiga utvecklingen under de
gångn a åtta å r en, när det gäller Sovj ets för må ga att u tvec kla
och utnyttja atom vapen, har emeller tid medfört e tl h elt n ~ tl
läge och ställt pr oblemen b eträff an de dessa f ör svar savtal i en
h elt ann an dager. Hiskcrn a f ör de markupplåtande st aterna
h ar h ärigenom ökat avsevärt och inn efaltar nu även risken
fö r ett världsomspännan de atomkr ig och de t är h elt enk el t
en risk som ingen r eger in g k an tillåta sig att ta, för vilk et sl~<tl
det än vara m ån d e. D et i.ir en så dan r isk, som. sannolikt end ast tas vid den lidpu nk t då na ti on en ställs infö r v alet al l
överleva eller gå und er. Hiktigheten av dessa synpunk ler
torde h a b elysts av d en rea ktion mot atom vap en och hasering
a v atomvapen bära r e i olika länder som kommil till syn es
un der det sista h al vå ret. De t b ör nog här observ er as att d iskussionen oft a rör s k vä tevapen, d v s USA :s vedergä llnin gsvap en, och in te d e t aktiska atomv ap nen. H är i Sverige
h ar j u ato mdeba tt en inrikt ats på fr å gan om atomv ap en överhuvudtaget skall an skaffas, kansk e till slor del h er oend e pa
d e bristande kunskap ern a hos dem som sällat sig till atomvap enm ots lå nd arn a . Okunnighet och bristande logik frod as
h är mot en bakgrund a v kommunistinspir erade argu m en t er ingar.
\ Villiams anser a tt den situ a tion man nu kommit i är aY
ondo b å de för USA och dess allierade. D e med US A fi irbundna st aterna kommer nämligen a lt bli b eroend e inte b arn
av sina egna mi ss lag utan också av USA :s. USA . å sin si da
l ider av en s tor brist p å rörlig het och h andlingsfnhc t gcn o1 11
att man bildlig t t al at har f å tt sina föller lå sta r unt den eu ra s iska pcrimetern. Detta innehär icke, alt USA icke h ör Il a
säkerh e tssYslem med min d re s lal er, som ä r mera utsa tta
för det r ysk a trycket än USA sjä lv. De t b e tyder i stället a ll
man från am erik ansk sida måste h a k lart för sig att de t fi nns

risker för, e t~ vörldsomspännan de krig, i vilka man inte kan
begära att mmd r c stater skall deltaga på en liksärdig basis.
Från amerikansk sida söker man självfallet minska sannolikh eten för ett sådant krig så mycket som möjligt och om
man lyck as i dessa strävanden så kan de allierade småstatern a spela en myck et betydelsefull roll både i det kalla
kriget och i ett begränsa t krig, situationer med vilka man
fortfarm~ ? e mås t~ k onfronteras. Detta är av väsentlig betydelse f or amenkansk strategi därför att det är innanför
ram en av dessa »mindre våldsamma» situationer som man
måste sök a efter svaren till de säkerhetsproblem , ~om nu bekymrar USA. Om inte USA kan vinna här, så kan man inte
vinna n {~g.ons~~ns inom de områden, som är betydelsefulla
för den f na varlden. Oavsett om det kalla kriget fortsätter i
10 år ~U er i 100 år, kanuner man att behöva det skydd, som
ligger 1 en stor sammanslutning av fria människor.
De k ommande åren konnner sannolikt att medföra en alltmer ökande ovilja bland USA :s allierade på andra sidan
Atlanten att ha något delansvar i den amerikanska vedergällningsstrategin. De nyligen frigjorda staterna kommer
sannolikt också att söka inta en neutral stäUniner och ställa
sig p å sidan om den stora kampen m ellan d~t kommunistiska och antikommunistisk a blocket. Härigenom kommer
det också att bli en ständig minskning av de territorier runt
or~1~'-~~ng .~en eu!·asi.~ka kon~inenten, vilka är tillgängliga för
milltara andamal for USA 1 dess kamp mot Sovjetunionen.
En viss koncentration av konventionella och taktiska »atomstridskrafter» kanuner emellertid kanske fortfarande att accepteras av vissa vänligt sinnade nationer t e Storbritannicn.
För hasering av dc avskräckande strategiska styrkorna måste
~ an. emellertid från amerikansk sida sannolikt söka sig nya
losmngar.
Den amerikanska reaktionen mot dc ryska satelliternas
uppsändande har bl a tagit sig uttryck i försök att framställa
e~t interkontinentalt bombplan och robotvapen med stor räckv.~dd sam t dessutom - fast i mindre skala - ökat intresset
for u tvecklingen av en sjöbaserad robot med avskräckande
verkan. Problemen i samhand hänned är stora och kräver
~n stor ekon omisk och teknisk insats. Två saker bör nämnas
1
d~tta sammanhang beträffande vedergällningsvap nens stra~e~l. Fö~. det första måste Sovjetunionei~- i ett allo~nfaltande
<tig av vapna USA dess atomvapen och oora detta sa fort som
111öj ligt. Härvid är USA :s atomvapenpr~ducerande kap acitet
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sannolikt det första m åle t i Sovjets krigsplan. D enn a förslöring 1nåste klaras ut. innan n å gra va.pen k~n . avs es för ~~tt
förstöra den ekonomiska och befolknmgsm ass1ga b asen fo 1·
motparten. För det andra ans er \ Villiams det säk ert, a tt grupperingen av atomvapenbä rande stri~smedel p å USA :s. k ontinent ofelbart m å ste medföra en har emot svarande m sats
av atomvapen från rysk sida mot den amerikanska konti nenten. Om all USA :s kapacitet n är d et gäller att sän d a i\ <i g
atomvapen samlas i hemlandet, k01nmer självf alle t Non lamerika att bli ett primärt m å l för atomkrig. P å samm a gfm g
förenklar man motståndaren s problen1. genom att presentera
för honom fixerade mål p å bestämda platser samtidigt som
man också skänker honom en »bonuseffekt» , bl a genom a tt
även städer och landsbygd kommer att b erör as av d e t ra tlioaktiva utfallet från atomvapen insatta mot de primära m il itära målen. D etta medför självfallet att man p å dett a Yis
indirekt ökar motståndaren s k apacitet p å atomvapensid an.
Påståendet att detta ogynsamma läge kan förb ättr as genom
utspridning och fördubbling av antale_t flyg\)l~n och baser l! fl
den amerikanska kontinenten är enligt vV1llwms en r en 11lusion och kommer att bli de l ännu mer när Sovj etunio nens
förmåga att avfyra robotar ökar. Det kommer alltid att v ar a
både billigare, lättare och enklare för Sovjet att bygga robotar än för USA att bygga flygplan och baser. Detta är en
kapplöpning, som USA absolut inte har möjlighet at~ vin~Hl 
Ironiskt nog kommer dessutom ökningen av USA :s offen siv a
styrka på detta speciella sätt att öka USA :s egna försvarsproblem snarare än Sovjets, efte~·som var o c~~ en av dessas
nya anläggningar erfordra!: ett forsvar och lagger eno y tt e rligare börda p å USA :s varnmgs- och kon~rolls y stem. P a del ta
sätt kan man lätt r å ka i ett läge, där tillkomsten av en ny
bas medför en sämre säkerhet än förut, bl a genom att dess
tillkomst medför att antalet atomvapen, som f aller över USA
i händelse av en sovjetisk attack sannolikt kommer att öka.
Andra reflektioner ger sig själv. Systemet med fant ast~~ld
dyra vapen, baser m m k ommer att m edför a, att USA :s f(Jrmåga att utveckla militär styrka p å andr a on! r å_den , k ommer
att minska avsevärt. Detta kommer oundvikligen att lella
till att USA p å ena eller andra sättet förlorar de å terstaende icke kommunistis ka delarna av östra hemisfär en och
tvingas retirera från sina utposter till det egna landets sti·ii nder. Detta uppgivand e av hav et och de eurasiska b as ern~~
konuner att i hög grad försvaga USA :s försvar oavsett lntt
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kraft m an lägg~r n ed p å , en .~r e d i i ~~e n s ionelli~.tagin ot
linj e runt USA:s kontm ent. I slutlaget for d enna tankbara
utveckling skulle man finna hela USA som ett b efäst läger.
En sådan förändring är ick e osa nnolik och kanuner måhända att inträffa. Kappr ustningar är vanliga nog i den m ilitära historien. vVilliams an ser emellerti d att detta icke är
nödvändigt. D et finn s n ä mligen ett verkligt och lovan de
alternativ. I ställ e t fö r alt k o nc en tr er a sin mili tära styrka
till lands och disponer a sina s lyrkor så alt det är säkert alt
atomkriget - om det kommer - k anuner att utkämp as över
lan d, bör USA kunna utnyttj a sin ställni n g som stor sjömakt.
USA kan som \ Villiams uttrycker det »exploatera havet».
Såsom \ Villiams p å p ekat ä r den stor a och kanske fat ala
svagheten i landbasera de a tomvapen sys tem dess brist p å
säk erhet mot överrask ande anfall, vilket premierar angriparens överraskand e anfall och då också ökar sannolikheten för a tt ett sådant anf all skall ~iga rum. Ilitinlills
har man uppnå tt en vi ss stra tegisk s tabilitet, främst för a lt
Sovjet inte ännu har lyckats u lveclda sina långdistansro botar
och därför att det amerikansk a var ningssysteme t i dess n uvaran de fonn förebygger överr ask ande anfall av pilotstyrda
flygplan. Dessa hj ä lpand e f aldorer k ommer ai.L fö r svinn a när
Sovj ets lå ngdist ansrob o tar, v ap en m ot vilka det f n fjuns
varken försvar eller varning, blir f ullän dade.
Långt innan den punkten n ås, m ås le USA emellertid ha vieltagit nödiga steg, dels f ör at t mi nska angriparens fördelar
med ett överrask a nde anfall, dels också för att dessutom
kunna tillfoga honom s våra sk a dor. \ Villiams anser det emeller tid synnerligen otroligt att USA kan {l Le rställa stabiliteten
i förhållande t med Sovje tunio nen, när det gäller den strat~giska slagkrafte n, s[t lä nge m an basera r huvudd elen av
sm a styrkor till ]ands. P å lan d fi nns det i atomåldern ingenstans alt gömma sig och de t fi nns h eller ingenslans att
ta vägen . D e m yck e t b e tyd and e fa k torerna, rörligh e t och
s~~ydd, kan icke utn yttj as av n ågon lan dbaserad försvarsanlaggning av ett fl ygfälts elle r en robotb as storlek. Bara på
de stora oceanern as oändliga y la finns möj ligh e ter all kunt~ a basera en sla gkrafti g styrk a, vilken genom sin förmåga
ltll rörelse, skydd och utspridning kan bli immun m o t överlaskande anfall. I och m ed a ll en såd an immunitet säkras,
<ommer fi endens hela för del av en överraskande allack a lt
försvinna. Sovjet lw m mer a tt bli effek tivt avskräckt fr ån att
anfalla andr a vita la m ål gen om k ännedom om alt ett sådant
111 ycket
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anfall kommer att utlösa hela den sjöburna slagstyrk ans
kraft till sin huvuddel oreducerad. Denna styrka komm er a l t
falla 'över angriparen från alla riktningar till motsats mot un,
längs ett smalt band av linjer över nordp~.len .. Ett sådant läge
innehåller enligt \Villiams icke de förutsattmngar, som uppmuntrar en fiende till en dylik handling.
Den säkerhet, som de marina styrkorna disponerar lwr
också en ann an betydande fördel. Det av~öran.de styrkeförhållandet kommer att uppstå mellan de offensiVa styrkorna
och de mål som de äro avsedda att förstör a, snarare än m ellan de olik~ offensiva styrkorna på båda sidor. Med landinsering innebär det att de strategiska styrkorna måste l~a en
tillräcklig numerär för att dels l.an~~la ~tå ut med ett sad ~~~1 t
anfall och dels ändå ha kvar tillracklig mycket styrka for
att förslöra för dem avse dda mål. Storleken på de offensiva
baserna måste alltså bestämmas - inte av målet som skall
träffas - utan av den tänkbara skada, som kan dr abha
dessa baser. Men, som Williams påpekar, Sovjet kan lätt öka
sina möjligheter att förstöra baserna mycket lättare än USA
kan u tveckla bassystemet
.
.
Genom att basera sina avskräckande atomstndskrafter l1 ll
sjöss skulle USA uppnå flera fördelar. USA kommer att .~·å
medel över för militär hjälp samt uppbyggnad och understo d
av allierade stridskrafter. Det betyder också att de åtgärder
på elen politiska och ekonomiska sektorns onu~de, .som är
nödvändiga för att upprätthålla styrka och so.~IClantet hos
den fria världens säkerhetsystem kunna genomfaras. Det betyder dock mest av allt att USA :s stor:a avskräck~mde styrka,
dess stridskrafter för begränsade kng och stndskraftern a
hos USA :s allierade kan sammanknytas på ett sådant sätt
att man skapar maximal säkerhet för de pengar som investeras. USA :s allierade, pressade av en paralyserande fru ktan
för att bli mål för ett överraskande atomanfall, kan enga:
gera sina styrkor h elt och hållet i konv~ntion.~llt förs.~ ar, I
vetskap om att de har mycket mer att vmna an att fo rlor ~
geno1~1 ett sådant h and ling~sätt. De~sutom komm:r de att h ll
ytterligare uppmuntrade till motstand genom ka.~lned om ~n ,
om att USA har styrkor för att »backa upp dem» for att m ota
taktiska och politiska krav, allt efter olika situationer oc~1 a tt
USA även kan klara situationer utanför det totala kn gcts
ra In.
Den sjöburna delen av USA :s atomvapenbärande stridskrafter bör ha sin tyngdpunkt i en styrka av atomdrivJHI,
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·obotbärande ubåtar, vilka kombinerar maximum av skydd,

~·ärlighet och utspridning i samma system . Robotbärande sjöflygplan med stor räckvidd, baserade på fartyg, som opererar
i mindre utsatta farvatten, erbjuder tillsammans härmed ett
säkert system med många av de önskade fördelarna . Där
finn s rörlighet, utspridning och en del av skyddet samt förmågan att nalkas målet fr å n många olika håll. Till slut finns
där också en betydande styrka som representeras av hangarfartygsstyrkor, som kan utnyttja luftkrigets alla medel, frå n
konventionella bomber till atombomb er. Tillsammans kommer dessa system. att erbjuda det bästa skyddet mot ett
allmänt krig, som man har haft sedan atomålderns början.
Inom det begränsade kri gets område syns det i framtiden
nö dvändigt att i större utsträckning sä tta sin tillit till svagare
atomvape n, 2 kiloton och där under. Man får nämligen anta,
att man bl a av ekonomiska skäl komm er att sakna tillräckligt an tal enhe ter för atl kunna åstadkomma den önskade
effekten med konventionella vapen.
De taktiska problemen vid utnyttj ande av lågeffek tatomvapen kanun er sannolikt att bli enklare att behärska än de
politiska problem, som de skapar. Men dessa problem är
underordnade be tydelsen av att kunna skapa en avskräckande atomvapenstyrka.
Oavsett om atomvapen eller konventionella vapen kommer
att utnyttjas kommer behovet av rörlighet och utspridning
att kvarstå. Snabba och inspirerade aktioner kommer att
vara medlet för att kontrollera lokala konflikter. Detta har
också b evisats under senare år. Den tid inom vilken ett militärt mål kan nås, är måhända också en faktor, som fienden
tar m ed i beräkningen, när han kalkylerar med risker. Dagar och t o m timmar är här av stor betydelse.
Williams h ar med sina synpunkter velat framhäva betydelsen av sjöburna vapen för USA :s del. Han anser, att det är
den enda väg, som man kan slå in på för att finna en lösning på de ~äkerhetsproblem, som USA inom de närmaste
åren kanuner att ställas inför. Man bör nog emellertid komma ihåg att 'Williams hela resonemang bygger på »de stora
~ce anernas oändliga yt a» där motståndarens möjligheter till
overvakning och lägesbestämning är möjliga att begränsa.
Några direkta jämförelser för vår egen del kan därför k napPast göras, även om åtskilliga synpunkter är möjliga att
applicera på marin strategi överhuvudtaget.
·
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Kri gsvapenmate riel skall vara driftsäker
Av kapten ARNE ÅKES SON.

Många skiftande k r av ställes på vapenmaterieL Den skall vara enkel att betjäna och ha ndhava. Den skall vara ro~mst, effektiv och stå på toppen a v vad teknik och ut~.,:e~.klmg kan
bjuda. Största möjliga utdelni.ng skall .. kunna .raraknas ~~d
en viss insats. Ett otal andra liknande onskemal kan uppra"'.:nas. Här skall endast beh andlas ett av de viktigaste kraven driftsäkerhet en.

Så länge klubba, k niv och f allgropar utgjorde den huvudsakliga arsenalen var också vapnens driftsäkerh~t mycket g?d.
Antalet samverkande detaljer i vapnen ha med tiden successwt
ökat. Långa kedjor av mer eller mi~d:e vitala. komponenter
har bildats. I och med detta har det bhv1t allt svarare att upp··
nå önskvärd absolut drift säkerhet . Vad beror då detta beklagansvärda faktum på och vad ka n göras för att uppnå den
avsedda fullkomlighet en?
..
Tillräcklig uppmärksamhet h ar ännu icke ägn~ts den ma~g~
problem, som måste lösas för att komma fram t.1ll en praktisk :
godtagbar driftsäkerhet. Alla som t ager befatt~mg m~d e~t va
pen - från dess t illkomst och till dess utnyttJande 1 stnd måste lära sig att »driftsäkerhetstän ka ».

I och med den senaste utvecklingen har betydelsen härav
ökat. Vid stridsekonomiska jämförelser och vapenvärderingar
är det av stor vikt att även driftsäkerhetsberä kningar utföras .
1 annat fall erhålles icke tillräckligt fast grund för bedömningar och avvägningar.
De första exemplen på operationsanalys, som nådde oss utifrån efter VK II, rör de sig i allmänhet med materiel med nära
nog 100 % driftsäkerhet. Men senare har erfarits att problem
med funktionsosäker materiel funnits, ehuru de icke skymtat
i öppna källor f örrän på sistone. Så befanns t ex under VK II
en tredjedel av de amerikanska militära elektroniska utrustningarna vär delösa p g a låg funktionsprocent. Utvecklingen måst e
emellertid drivas framåt . En förutsättning för att vapnen skall
bli t aktiskt användbara är dock att dessa problem bemästras.
Svårigheterna f å r icke föranleda att utvecklingen stoppas upp.
Ä ven om blanka vapen är det driftsäkraste i striden man mot
man är de helt otillfredsställande som avståndsverkande och
massdödande vapen. Ur ekonomisk synpunkt är det eftersträvansvärt att med enkla vapen tillintetgöra en motståndare med
komplicerade och dyrbara vapen. stridsframgångar vunna genom genialt utnyttjande av enkla hjälpmedel brukar också glorifier as. Lagrar, som den kvantitativt överlägsne vinner, vissnar emellertid oftast när de kan betraktas ur historisk synvinkel. Davids stenslunga mot den pansrade Goliath, Englands
seger över den stor a armadan och Finlands berömda Molotovcocktail kan tjänstgöra som exempel på de enkla hjälpmedlens
framgång . Hunnerskövlingar na i Europa, de baltiska staternas
underkuvande, Bismareks sänkning och invasionen i Normandie får exemplifiera den kvantitativt överlägsnes framgångar .
Det må sedan vara osagt , om de skall betecknas som lagrar
eller icke.
F örst som sist skall emellertid fastslås , att vi behöver moderna vapen. Fullgoda garantier skall dock finnas för att de
fungerar pålitligt .
»En kedja är icke starkare än dess svagaste länk» är en
Vedertagen ordspråkssanning. Tillämpat på de moderna vapnen,
som äro långa kedjor av mer eller mindre vitala komponenter,
kan ordspråket med här tillämpat tänkesätt modifieras till :
»Ett vapensystem är betydligt svagare än dess svagaste länk»,
Den totala driftsäkerheten (P total) är lika med produkten
av varje enskild komponents funktionssäkerhet (p 1 ~ P n). Man
får icke förledas till att r äkna med någon form av medelvärde.
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p total = P 1 · P2 . P3 · P4 · · · · · Pn
Av denna formel framgår att varje komponent, som lägges
till kedjan, reducerar den totala driftsäkerheten med en faktor
som är dess egen driftsäkerhet. Det skall dock uppmärksamma~
att endast för funktionen vitala komponenter skall medtagas.
Resultatet kan ändå bli skrämmande. Vid de flesta mekaniska
konstruktioner kan man i stort räkna med att komponenterna har absolut säkerhet. Undantag kan dock påvisas. Det
är av stort intresse att räkna genom antalet vitala komponenter i våra moderna vapenkonstruktioner. Genom en relativt enkel räkneoperation kan sedan en god grund för bedömning av
driftsäkerheten erhållas.
I avancerade konstruktioner har den mänskliga länken ersatts med olika komponenter. Dessa fullgör hennes övervakande
och styrande impulser. Härigenom ökar antalet vitala länkar
i väldig omfattning. Detta beror dels på att människans uppgifter övertages av nytillkomna komponenter, dels därför att
driftsäkerhetskravet på komponenter, som, - då mänskl'gt
ingripande kunde påräknas - varit mindre vitala, nu ökat tiil
ett absolut krav. T o m lödstäHen blir nu vitala länkar.
Genom användning av tidigare angiven driftsäkerhetsfon'1el
finner man t ex att ett vapen, som innehåller 100 vitala komponenter, endast har en driftsäkerhet på 36, 5 %, om varje enskild
komponent har en driftsäkerhet på 99%. Med 400 vitala komponenter och samma driftsäkerhet för de enskilda länkarna
blir totala driftsäkerheten så låg som 3%. Robert Lusser anger
i en studie 1 ) att den totala driftsäkerheten under ett projekts
utveckling ökar mycket långsamt. Sålunda säges det t aga f yra
års utveckling för att den totala driftsäkerheten hos en robot
med endast 100 vitala komponenter, skall stiga till 80% . Detta
kan vara av värde att hålla i minnet, då nya konstruktioner
tages i bruk och då högt ställda förväntningar kanske icke
omedelbart infrias.
»Skysweepern», uppreklamerades mycket när konstruktionen
togs i bruk. Kanonen var emellertid ej så driftsäker som man
skulle kunna tro. Den berömda pjäsen omnämnes i ett minc1 re
smickrande sammanhang i Arm y magazin juni 1957. I en artikel »Electronic Maintenance: Our AAA Achilles heel» skildrar
lt col Milton H Motor hur radarn faller ur under ett skolmässigt
anfall. Femton minuters felsökning hindrar eldenheten att deltaga i skjutningen. Detta föranleder följande tänkvärda r eflexioner:
~) »The Notorious Unreliability of Complex Equipment Research a nd
Development Division, Redstone Arsenal sept 1956».
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»This occurred in a fixed position in the United States with
six civilian tech reps available for trouble-shooting, repair, and
rnaint enance. What will the situation be in combat? What will
happen in the next war when the equipment is so much more
complicated with hundreds of electron tubes for each piece of
antiaircraft equipment? Not to mention the new guided-missile
controls which probably contain thousands of tubes in their
computers».
Den läsare, som icke någon enstaka gång upplevt en liknande situation, har väl åtminstone hört talas om att sådant kan
hända. USA Army har säkert icke monopol på sådana situationsbilder.
Ytterligare exempel kommer icke att lämnas. Vad som framfört s hittills torde vara tillräckligt för att föranleda en kritisk
granskning av den moderna materiel, som utvecklingen nu driver fram.
Tidigare har fastslagits att moderna kvalitetsvapen erfordras. Det är också ofrånkomligt att konstruktionerna ökar i
komplicitet. Trots detta måste funktionssäkerheten tryggas.
Påståendet, att endast det enkla duger i krig, när människan
under trycket av påtaglig livsfara skall försvara sig, får närmast hänföras till kravet på driftsäkerhet. Den tekniska utvecklingen i laboratorier, på konstruktionskontor och på försöksfält har drivits fram utan motsvarande påfrestningar. »Det
är känt över hela världen att allt eftersom krigets medel ändras, människans intelligens måste uppövas att hå!la jämna
steg med förändringarna». (S L A Marshall: »Men against
fire» ). Det torde dock vara förmätet att tro att människans
utveckling ifråga om intelligens, under stridens psykiska påfrestningar, hållit jämna steg med det språngartade tekniska
framåtskridandet.
Det gäller därför att göra verkliga kraftansträngningar för
att förse de stridande med enkla, funktionssäkra vapen utan
att a vkall göres på kvalitets- prestandakravet.
Grunden till god driftsäkerhet lägges redan på ritbrädet.
~etaljkonstruktörernas arbete måste samordnas och granskas
l avsikt att förenkla. Den kompletta konstruktionen måste genomgås av driftsäkerhetstänkande chefskonstruktörer. Antalet
vital~ detaljer måste minskas så långt möjligt är. Reservan~rdnmgar får icke onödigtvis tynga konstruktionen. De skall
overhuvudtaget icke förekomma, om de på något sätt kan inverka menligt på den ordinarie funktionen. Om några reserver
kvarstår efter en sådan kritisk granskning skall noggrant prö-
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vas, om de kan beräknas ge något vettigt utbyte. En reserv
som endast är en halvmesyr, skall under alla förhållanden skalas bort.
Nästa steg på ett projekts förverkligande är tillverkning av en
eller flera prototyper. Konstruktörerna skall ha tillfälle att följa
denna tillverkning för att i samförstånd med verkstadsingenjörerna om möjligt ytterligare förenkla konstruktionen. De
komponenter, som byggas in, skall underkastas ingående prov
efter rigorösa leveransbestämmelser under verklighetsbetonad.~
betingelser. Slit-, utmattnings-, åldrings-, klimat- och chockprov
ingår i denna kontroll.
Därnäst följer prototypproven. Rikligt med tid måste anslås
för dessa. Driftsäkerheten måste ingående prövas. Förslag t ill
förbättringar och förenklingar får ej lämnas obeaktade. De
måste granskas noggrant. Om de äro befogade skall proven
avbrytas. Förenklingen genomföres och därefter återupptages
proven ånyo i full utsträckning. Utvecklingen tager rundlig tid.
Den best ällare, som tecknat kontrakt över ritbrädet, måste ha
detta fullt klart för sig.
Serietillverkningen får ej börja, förrän prototypproven ä r
fullt klara och godkända. Nu är det närmast de olika kontrollorganen, som kan influera på serieproduktens driftsäkerhet. Även
under detta skede kan förslag till förenklingar i olyckliga f all
påvisa att »tjuvstart» ägt rum. I ett sådant fall kan konsekvensen bli, att man får taga ett halvt steg tillbaka och börja
på nytt igen.
Det serietillverkade vapnet har så småningom blivit färdigt
och intrimningsperioden börjar. Denna får under inga förh ållanden avkortas till förmån för andra intressen. Materielen
måste få t id att sätta sig. Den skall användas regelbundet.
Konstruktörerna skall ha tillfälle att följa intrimningen. Funkt ionsviktiga ändringar skall införas omgående. Något låt-gåsyst em får icke förekomma. Man skall dock h ålla i minnet, att
ändringarnas antal liksom eventuella restarbetspunkter blir
mindre om rikligt med tid anslagits för de tidigare utvecklingsstadierna.
Successivt har truppersonalen börjat inlära och övertaga
materielen. Utbildning, exercis, service och underhåll tager vid.
Ju mer komplicerad materielen är, desto mer tid måste anslås
härför. Barnsjukdomar och önskemål om det idiotsäkra k an
komma till synes. Detta kan föranleda ytterligare modifikationer av materielen. Konstruktören måste ånyo inkopplas liksom
militär teknisk expertis.
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Utbildningen skall bedrivas metodiskt. Materielens rätta
handhavande noggrant inövas. Med vilken säkerhet det inövade
kan n yttiggöras under verklig livsfara kan vara vanskligt att
bedöma. Det är dock ställt utom allt tvivel, att det enda som
kan påräknas hålla under sådant tryck är det tillleda inövade.
Det vilar stort ansvar på den personal, som får glädjen att
omhänderha nytillkommen materiel. Vikten av underhåll och
vå rd kan icke nog betonas. Det är en grundförutsättning för
fullgod funktionssäkerhet.
Det är de små, små detaljerna, som gör det. Ju mer komplicerad den kompletta kedjan är desto viktigare är det att hålla
detta i minnet. Förslag till förbättringar skall framföras utan
dröj smål.
Inträffade haverier måste ingående rapporteras och studeras.
Lämpligt utformad haveristatistik skall lämna grund för fortsatt reservdelsanskaffning. Tidigare beräknade driftsäkerhetsvärden skall också fortlöpande kunna korrigeras med ledning
av denna statistik. Först nu får man verkligen veta, vad materielen går för och taktiken kan börja »frysas».

Det är av stor vikt att våra moderna vapen och värderingen
av dem blir föremål för ett utvidgat driftsäkerhetstänkande.
Vid stridsekonomiska jämförelser - operationsanalys och vapenvärdering- måste driftsäkerhetsfaktorn medtagas. Teknikens och icke minst taktikens målsmän skall göra klart för sig,
vilken teoretisk och icke minst vilken praktisk driftsäkerhet,
som kan påräknas hos olika vapen. Befintlig materiel skall fulländas och förenklas så långt möjligt är. Ny materiel skall noggrant studeras med hänsyn till funktionssäkerheten . Man får
icke falla i farstun för nya vapens uppgivna prestanda förrän
driftsäkerheten klarlagts. Sience-fictionvapen får ej tränga ut
äldre vapen ur anskaffningsplanen, förrän de äro till fullo utprövade. Taktik och försvarssystem får ej bygga på vapen,
som endast existerar på ritbräden och i konstruktörshjärnor.
Alla krafter måste inriktas på att åstadkomma ökad funktionssäkerhet. Vapnens begränsning måste till alla delar vara känd
av den som beordrar och reglerar deras insättande.
Avslutningsvis må en lätt travestering på ett känt ordspråk kunna tillåtas:
»Bättre veta hur bågen skall spännas, än att stå med den
sträng som brast».

635

634

Försvarets högsta ledning
Av l öjt nant Å KE JOHNS ON .

Sedan april i år är en särskild arbetsgrupp inom försvaret den s k arbetsgrupp Kolmodin - sysselsatt med visst förberedande utredningsarbete rörande krigsmaktens högsta ledning.
Enligt utfärdade direktiv skall gruppen »f ö r b e r e d a en
kommande utredning om organisationen av den högsta ledningen inom krigsmakten i fred och krig».
Huvudvikten lägges vid att klarlägga aktuella problemställningar i stort.
Gruppens arbete emotses med stort intresse på skilda håll,
såväl inom som utom krigsmakten. Arbetet väntas bli klart
kring årsskiftet 1959/ 60, varefter den förebådade utredningen
får antas komma till stånd.
En livlig debatt kan förväntas kring de med utredningens
fortskridande allt aktuellare ledningsfrågorna. Det kan ha sitt
intresse att som bakgrund studera såväl vår nuvarande som
några av våra äldre organisationsformer samt en del av de motiv, argument, förslag och alternativförslag, som varit aktuella
i dessa sammanhang.

Försvarets högsta ledning - ett omfattande begrepp
Med försvarets högsta ledning förstås i allmänhet inte bara
den rent militära ledningen utan också den politiska och administrativa- försvarets representation i statsledning och förvaltning. En resume som denna kommer därför att ganska
mycket hoppa mellan olika instanser i topporganisationen. Bilden kompliceras numera dessutom av, att försvaret inte längre
är ett enbart militärt problem. I denna översikt kommer huvudsakligen det m i l i t ä r a försvarets ledningsproblem att behandlas.
Med hänsyn till statsskickets grundläggande betydelse för
organisationsformerna kan det vara lämpligt att börja översikten omkr 1809 - årtalet för vår ännu gällande regeringsform.
Karl-J o hans-iide n
I äldre tider var statsapparaten - åtminstone enligt vårt
sätt attse-avsevärt mindre komplicerad än nu. Krigsmakt ens

ställning osom ett instrument i statsledningens hand hade möjligen ocksa en mera omedelbar karaktär då än nu.
1809 års regeringsform föreskriver i sin § 14, att Konungen
skall vara högste befälhavare över krigsmakten. Med Konuno·en
o
rnenas då monarken jämte statsrådet.
Med Karl XIV Johan so~ svensk .~eg~nt var det naturligt,
att mon~rk~n som p:rson fiCk ett forhallandevis stort inflytande pa ~?~~varsfragorna. ~{~rl Johan hade onekligen visat
prov pa milltar kompetens, saval i fransk som svensk tjänst.
Under monarken fanns på den tiden ett antal statssekreterare, som förberedde och föredrog olika grupper av ärenden.
Sålunda föredrogs försvarsfrågorna av statssekreteraren för
krigs~renden. S k .~ommandomål föredrogs dock av två generalad]utanter, en for flottan och en för armen.
Den tidens statsråd sysslade knappast med några bestämda
ärenden utan var råd i detta ords mera egentliga bemärkelse.
Efterhand uppstod som bekant en stark opposition mot KarlJohans-s~yret. II_J-tryck ~rån den politiska utvecklingen i Europa
spelade sakert sm roll liksom den inre utvecklino-en i vårt land
mot ett mera komplicerat och administrationskrävande samhällsmaski~eri. De ökade kraven på större inflytande för folkrepres.~ntatwnen berodde väl också delvis på, att Karl-Johan
som faltherre hade en i grunden annan syn på tillämpningen
av 1809 års regeringsform än folkets ombud.
Oppositionens str~_va~. resulterade i bl a 1840 års departementalreform, som for forsvarets del innebar skapandet av två
departeme~t, ett .lantförsvars- och ett sjöförsvarsdepartement.
I spetsen for varJe departement ställdes ett statsråd. Försvarsde~artementscheferna voro till långt fram i tiden (1911) alltid
officerare.
Den nya ordningen innebar sålunda, att försvarsärendena kom
a~t uppdelas på två händer med monarken som den sammanhallande.
Monarken personligen förutsattes fortfarande utöva den rent
op~rativa ledningen av stridskrafterna i krig. Någon bestämd
grans mellan krigsledningen i stort och ledandet av operationerna kan man inte tala om.

1800-taleis senare hälft
Uppdelningen på två departement ansågs på sina håll mindre
1
Bl a framhölls som en svaghet, att försvaret inte betrak?ekad.
ades som en enhet vid utredningar.

636
Förslag om en sammanslagn ing av de två försvarsdepar tementen framfördes flera gånger under denna tidsperiod, (1868,
1874, 1880 och 1893) varpå Kungl Maj :t 1894 tillsatte en komm itte för att utreda »huruvida lant- och sjöförsvarsde partementen k u n d e och b o r d e till ett departement förenas ».
Kommitten fann, att en sammanslagn ing väl k u n d e ske.
Kommandomå l borde dock i så fall beredas och föredragas av
två generaladjuta nter, en för hären och en för flottan. Ärenden
av gemensam natur borde beredas av generaladjuta nterna tillsammans.
Man kan i detta uttalande skymta konturerna i en del av vår
nuvarande högsta ledning: ett gemensamt försvarsdepar tement,
en kommandoexp edition för kommandomå len (från början t re)
samt en försvarsstab för ärenden av gemensam natur.
När det gällde frågan, huruvida sammanslagn ing av försvarsdepartem enten också b o r d e ske, kom 1894 års kommitte
icke fram till något enhälligt förslag.
Det ansågs klart, att befälet under k r ig skulle föras av e n
hand - antingen monarken eller en av honom utsedd högste
befälhavare.
Huruvida en sådan ledning av också de fredstida förberedelserna vore lämplig ansågs däremot inte klarlagt.
Behovet av en särskild högste befälhavare i krig hade man
nog länge haft klart för sig. Utvecklingen ställde alltmer sådana krav på monarken, att det var uteslutet, att han kunde
befatta sig med en detalj i statsmaskiner iet under krig. Krigskonsten komplicerades dessutom alltmer. Tanken på en särskild
högste befälhavare i krig kom emellertid inte ännu på lång tid
att utmynna i något konkret förslag .
Någon tanke på att utnyttja en av (de militära) försva rsdepartements cheferna som högste befälhavare i krig kom inte
till klart uttryck.
De differentierad e kraven på ledning under krig och fred
framstår som särskilt intressanta.
1894 års kommitte kom inte fram till något enhälligt utlA·
tande. Någon sammanslagn ing av de båda försvarsdepar tementen föreslogs inte heller.
Nya förslag om en sammanslagn ing framkom sedermera vid
riksdagar 1896, 1899 (och 1905). Förslagen vann dock inte riksdagens bifall.
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1900-ialels börjw1
Vid studium a v en historik som denna blir bilden både klarare och intressantare, om man samtidigt sneglar på den med
de olika förslagen och organisations formerna samtida inrikesoch utrikespolitisk a händelseutvec klingen. Särskilt intresse tilldrar sig därvid helt naturligt den oss närmast liggande tiden.
Det skulle föra för långt att här skriva ned en sådan jämförelse.
Det torde för övrigt för de flesta inte innebära några större
svårigheter att - åtminstone vad avser 1900-talet - erinra
sig aktuella händelser och företeelser. Påpekandet må därför
räcka i detta sammanhang.
Frågan om en sammanslagn ing av de båda försvarsdepar tementen återkom 1912. En 1908 tillsatt departementa lkommitte
inlämnade då sitt betänkande rörande statsdepartem entens indelning.
I betänkandet föreslogs, att försvarsdepar tementena skulle
sammanslås till ett. Den gemensamme försvarsminis tern borde
också handlägga kommandomå len. Under försvarsminis tern
föreslogs två kommandoexp editioner finnas. Dessa skulle stå
u~der :U~litärt chefsskap. Kommandoch eferna föreslogs tjänstgara bll1ka som generalinspek törer för armen resp marinen.
Försvarsgrens förvaltningar na - arme- och marinförvaltn ingarna-bord e slutligen enligt kommitten sammanslås och underställas departementsc hefen.
Kommitten motiverade sitt förslag med framhävande av åts~illiga ~örd~lar beträffande medelsfördeln ing (avvägning) och
forvaltnmg avensom beträffande den rent militära ledningen.
V:ad a:vsåg den militära ledningen ansåg sig kommitten genom
histonska exen:pel ha visst fog för sina farhågor, att »bristande samverkan 1 far~ms stund skulle kunna medföra obotlig
skada ». Des.~a farhagar bor?e, ansåg kommitten, undanröjas,
genom att forsvarsplane rna 1 fred så långt möjligt utarbetades
gemensamt samt genom att planer och samverkan prövades vid
gemensamma övningar.
Kommitten undersökte möjligheterna att realisera de anförda
~r~:ven på d~n m.i litära le~ningen. genom att under Kungl Maj :t
mr~tta en sa::skll~ mynd1ghet, vilken skulle biträda en högste
b~falhavare for k n gsmakten. Denna myndighet borde sammansattas av representante r för både armen och marinen (flygVapnet blev egen försvarsgren först 1925).
Starka betänklighete r restes mot detta förslag. Kommitten
stannade för en kompromiss, innebärande att den gemensamme
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försvarsministern skulle fylla den åsyftade högsta ledningsfunktionen samt att nödig samverkan i övrigt mellan staber
och förvaltningar skulle regleras instruktionsvägen.
1912 års förslag avstyrktes från mlitärt håll a v både arm h 1
och marinen. Det föranledde heller ingen Kungl Maj :t åtgärd.
Under pågående departementalutre dning inträffade för första
gången, att civila blevo chefer för lant- och sjöförsvarsdepart ementenl) (1911). Denna åtgärd, som för övrigt utlöste åtskillig förargelse och en inte precis hämmad spydighet fr8.n
militärt håll, kom att få en viss betydelse för den fortsatta u vecklingen av krigsmaktens högsta-ledningsfrå gor. Härigena 11
markerades nämligen på ett framträdande sätt skillnaden mellan den rent militära högsta ledningen och den politiska-administrativa.
1919 framlades ånyo förslag i riksdagen om sammanslagning
av de båda försvarsdeparteme nten. Motiven för en sammar.slagnin O' överensstämde i stort sett med uttalandena i 1908 å1 s
departe~nentalutredning. De kretsade med andra ord i huvuds['~'
krino· de rent militära och operativa problemen.
FÖrslaget vann riksdagens bifall. Utvecklingen synes därmed
ha varit lite väl ironisk mot de ursprungliga förslagsställarn a,
eftersom departementssamm anslagningen i första hand medförde, att de administrativa och förvaltningsmässi ga samordningssträvandena förverkligades. För den rent militära oper ativa ledningen innebar beslutet knappast någon ändring.
1926 och 1fJ28 års zdredninyar

1926 tillsattes en beredning för att se över den centrala fö~·
svarsförvaltningen . Beredningen, som huvudsakligen bestod av
riksdagsmän, hade som bakgrund den 1925 antagna, reducerade
försvarsorganisati onen. Denna innebar för övrigt, att ett självständigt flygvapen skapades under ledning av en chef för flygvapnet. Denne var tillika chef för flygförvaltninge n- då kallad
flygstyrelsen.
1926 års beredning tog upp frågan om såväl försvarsgrenarnas högsta ledning som ett gemensamt överbefäl under
Kungl Maj :t.
Beträffande frågan om ett gemensamt överbefäl uttalade
beredningen bl a , att detta ur beredskapssynpun kt syntes ang~:
läget redan i fred, men att en sådan organisation medförde ;>a
1) Fil dr David Bergström, krigsminister, vice häradshövdingen Jacob
Larsson, sjöminister.
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stora olägenheter av annat slag, att man borde söka andra
vägar till en lösning.
Beredningen föreslog sålunda, att man i stället skulle inrätta
ett konsultativt försvarsråd. Detta skulle bestå av stats-, utrikes-, fö rsvars- och finansministrarna , tre försvarsgrenschef er
(endast CFV fanns då) samt ordföranden i rikskommissionen
för ekonomisk försvarsberedskap .
Beredningen fann vidare, att armen och marinen borde liksom
flygvapnet ställas under en chef, som tillika var chef för resp
förvaltning.
Mot försvarsgrenschef ernas chefsskap över förvaltningarna
restes invändningar från både arme- och marinhålL Med anledning härav tillsatte försvarsministern 1928 en ny utredning,
1928 års sakkunniga.
1928 års sakkunnigutrednin g som bestod av enbart officerare
förbigick rådstanken och uttalade sig endast om försvarets
högsta militära ledning. Utredningens förslag gick ut på att
skapa en kommenderande general och en kommenderande amiral närmast under Kungl Maj :t. Vid sidan av dessa och även de
direkt under Kungl Maj :t skulle stå general- och marinstabscheferna, cheferna för arme- och marinförvaltninga rna samt
chefen för flygvapnet. Den erforderliga samordningen ansågs
kunna t ryggas genom samråd och samverkan mellan sidoordnade chefer och myndigheter.
Efter dessa båda utredningar skrevs proposition 1929. Denna
blev en kompromiss. Försvarsgrensche fer föreslogs inrättas
jämväl vid armen och marinen. Dessa chefer avsågs få reglerande befogenheter över sina resp förvaltningar.
Försvarsrådet avstyrktes. Departement schefen ansåg det
parlamentariskt olämpligt, att en regeringsledamot tillkännagav
sin åsikt i annat forum än statsrådet. Däremot övervägdes ett
organ bestående a v försvarsgrenschef erna samt ordföranden i
rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap , vilket skull~ tj äna som sakkunnigorgan åt Kungl Maj :t i frågor av grundlaggande eller större vikt.
1929 års proposition vann inte bifall, då bl a försvarsgrensc?efern as ställning till förvaltningarna ansågs oklar. Proposihanen upprepades 1930 i bearbetat skick, men avslogs i avVaktan på behovet a v en allsidig försvarsutredning.

1930 års försvarskommissi on.
1930 års försvarskommissio n, som bestod av såväl officerare som parlamentariker, kom att arbeta i fem år, innan den
44
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framlade sitt betänkande. Resultatet av dess arbete är känt
som 1936 års försvarsordning.
Kommissionen ägnade frågan om försvarets högsta ledning;
en ingående granskning. Man k~mst_aterad~ , att .:utv~_cklingen
numera ställde helt andra krav pa kngslednmgen an forut. Det
mera komplicerade statsmaskineriet fordrade på ett helt annat
sätt än förut medverkan av Konungen för att fungera. Konungen borde alltså inte ägna sig åt e~ detalj i kr"igsledninge~ , vilket de militära operationerna utgJorde, utan at statslednmgen
och därmed krigföringen i stort.
De militära operationerna borde ledas av en fackman
överbefälhavare - med biträde av ertoderliga organ - ett
högkvarter. Detta organ borde utgöras av bl a de olika ~örsvars
grenarnas högsta stabs- och förvaltningsorgan: en armelednmg.
en marinledning och en flygledning.
Genom organisatoriska åt gärder borde säkerhet skapas fö r
enhetlig ledning av och planläggning för sam~liga stri~skr~fters
verksamhet. Detta gällde särskilt den operativa planlaggnmgen
och grundstenarna härtill: underrättelse-, signal- och kommunikationstjänst. Dylika frågor av gemensam natur borde sammanföras till en gemensam avdelning av högkvarteret - en
försvarsstab .
En överbefälhavares befälsställning över försvarsgrenscheferna ansågs främst böra avse säkerställandet av det operativa krigsförberedelsearbetet. Detta borde därför i princip förläggas till försvarsst.~ben, :r_ne~an fö_rsv~rsgrensche~ern~ huvudsakligen komme att agna s1g at utb1ldnmgs-, orgamsab?ns- och
personalfrågor. Med hänsyn till_ sjökrigfö~~~g~ns spec1:1la natur ansågs dock den direkta lednmgen av SJokngsoperatwnerna
böra ske i »marinledningen».
Kommissionen behandlade också frågan om en överbefälhavares inflytande över förvaltningen. Det syntes kommissionen
lämpligt, att överbefälhavaren finge inflytande över avvägningen mellan försvarsgrenarna såtillvida, att han avgåve yttrande
över försvarsgrenschefernas äskanden. Han borde ävenledes ha
att ta ställning till prioritetsfrågor rörande utnyttjandet av
.
gemensamma nyttigheter.
Man fann det ur flera synpunkter lämpligt- icke minst _:r.r
beredskapssynpunkt - att så stor överensstä~m~lse som __m~~ 
ligt skapades mellan freds- och krigsorga~1s~b?nen. I?arf_or
borde överbefälhavaren och försvarsstaben mga 1 orgamsatwnen redan i fred. I anslutning härtill borde armen och marinen
inklusive sina förvaltningar underställas var sin försvarsgrens-
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chef, såsom fallet redan var beträffande flygvapnet. Inom vardera armen och marinen lydde vid denna tid 22 myndigheter
direkt under Kungl Maj :t, inom flygvapnet endast 2.
Ett genomgående tema i kommissionens motiveringar var,
att man endast kunde åstadkomma erforderlig enhetlighet och
samordning i den högsta militära ledningen genom en auktoritativ myndighet över försvarsgrenarna. En skapelse för detta
ändamål enligt 1926 års berednings förslag, det s k försvarsrådet, ansågs inte kunna fylla denna uppgift.
I 1936 års proposition angående den nya försvarsorganisationen återfanns kommissionens förslag i något reviderad upplaga.
Det ansågs sålunda inte nödvändigt med någon överbefälhavare
i fred. Dessutom ifrågasattes, om icke försvarsgrenscheferna
som ansvariga för sin försvarsgrens beredskap även skulle svara för det operativa krigsförberedelsearbetet. Detta arbete borde sålunda i stället läggas under försvarsgrenscheferna.
Den föreslagna försvarsstaben ansågs böra ha till uppgift att
uppgöra planer för krigsmaktens utnyttjande i stort samt att
i anslutning härtill ange riktlinjer för de olika försvarsgrenarnas k r igsförberedelsearbete. Försvarsstaben borde vidare ombesörja krigsförberedelsearbete, som kunde hänföras till två
eller flera försvarsgrenars gemensamma operationer, samt organisatorisk planläggning av krigsledningens sammansättning
och uppgifter. I konsekvens härmed borde försvarsstaben vara
mindre än 1936 års kommission avsett.
Sedan ledningsfrågorna bearbetats av ett försvarsutskott
gick riksdagen till beslut. Detta präglades av en kompromiss.
öB ansågs erforderlig först under krig. Försvarsstaben tillskapades med i huvudsak de uppgifter, som 1936 års kommission avsett. Försvarsgrenschefer tillkom vid armen och marinen.
F örsvarsgrenschefernas uppgifter skulle främst vara utbildnings-, organisations-, personal- och utrustningsfrågor. Utöver
detta åvilade det marinen att själv sköta det närmare operativa
krigsförberedelsearbetet. I marinstaben skulle därför finnas en
särskild operationsavdelning.
Någon avvägningsinstans under Kungl Maj :t avsågs inte med
den nybildade försvarsstaben.
För den gemensamma ledningen i fred svarade fortfarande
chefen för försvarsdepartementet. Till sitt förfogande fick denn_~ tre kommandoexpeditioner, en för lantförsvaret, en för sjöforsvaret och en för flygvapnet.
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Den dåvarand e försvarss tabens organisat ion framgår av följande skiss.
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Andra världskri get.
Vid andra världskri gets utbrott tillsattes planenlig t en överbefälhava re. Härtill utsågs försvarss tabschefe n. Någon efterträdare som chef för försvarss taben utnämnde s inte.
1941 uppdrogs åt statssekr eteraren i försvarsd eparteme n ret
(Tage Wärn) att göra upp förslag till den fortsatta utbygg1 aden av försvaret (1941 års försvarsu tredning) . Utredningen
konstater ade beträffan de 1936 års ledningso rganisatio n, att denna i stort sett befunnits bra, men att också brister hade framträtt. Dessa brister ansågs bl a bero på bristande överenst ämmelse mellan krigs- och fredsorga nisatione rna, men hängde väl
också samman med, att varken ledningso rga nisation eller de
förändr ingar i övrigt inom försvaret , som 1936 års beslut in11ebar, hunnit bli inarbetad e. Krigsutb rottet 1939 spelade här vid·
lag säkert också sin roll.
1941 års förslag gick ut på, att en överbefäl havare borde
finnas redan i fred. Det operativa krigsförb eredelsea rbetet ansågs beträffan de armen böra centralise ras till försvarss taben.
Utländsk a erfarenhe ter (1941) ansågs tala för, att armens ope·
rativa enheter borde vara helt understäl lda överbefäl hava ren.
De operativa enheterna ur marinen och flygvapne t borde däre-

rnot vara underställda resp försvarsg renschef. Därmed skulle
chefen för flygvapne t komma i samma ställning som förut chefen för marinen. Vid flygstabe n borde sålunda tillkomm a en
operation sav delning.
Marin- och flygavdel ningarna i försvarss taben skulle därmed
endast handlägg a sina resp försvarsg renars uppgifter i stort
sarnt samverka nsfrågor.
Under överbefäl havaren föreslogs tillkomm a en särskild chef
för försvarss taben .
De tre kommand oexpediti onerna ansågs slutligen böra sammanslås till en gemensam expeditio n.
P arallellt med 1941 års försvarsu tredning arbetade en förvaltnings utredning . Denna förordade vid sidan om de reda n
existeran de förvaltnin garna inrättand et av ett antal centrala
och för krigsmak ten gemensam ma ämbetsve rk: fortifikat ionsförvaltnin gen, civilförva ltningen och sjukvårds förvaltnin gen.
F örvaltnin gsutredni ngen uttalade vidare, att budgetfra mställningar borde gå via överbefäl havaren i och för inhämtan de av
direktiv beträffan de avvägnin gen.
1941 års försvarsu trednings förslag utsattes för hård kritik
från olika håll. Härvid framförd es bl a, att förslaget saknade
r~tlinjighet . Antingen borde operation erna helt handlägg as inom
forsvarss taben eller också decentral iseras till försvarsgrenf-lstaberna och endast vad avser uppgifter na i stort och samverkan handlägg as centralt.
Mot det förra alternativ et -- operation erna helt i försvarsstaben -- ansågs tala, att försvarst aben skulle bli mycket omfattande samt att ett utomorde ntligt ansvar och mycket stor
arbetsbör da komme att vila på en man. De krav som måste
ställa~ p~ denne bleve så stora, att man inte borde bygga en
orgamsat wn på en så oberäkne lig förutsättn ing.
__Det ~.ndra alternativ et syntes i så fall som den logiska utvagen, aven om det medförde en viss ansvällni ng av försvars·grenssta berna.
Särskilt intressan t är, att dessa kritiska tankegån gar hade
en av sina ivrigaste förespråk are i sedermer a överbefäl havaren,
general Jung.
>1942 skrevs propositio n i ärendet. Häri framförde s, att kritiken visserlige n varit rätlinjig, men att detta inte finge undanskymma ?e prakti~ka konsekve nserna. En förflyttni ng av arJ:neoperatw nerna till armestab en ansågs sålunda föra med si er
hl a : att försvarss tabens kommuni kations- och signaltjänstav~
delnmgar borde förläggas dit. Detta kunde inte anses rationellt

'

644
då de övriga försvarsgrenarna i så fall gjordes beroende a v
armesta ben. Härtill kom, ansåg man, att armechefen skulle f å 811
alltför stor arbetsbörda. Armen ansågs härvidlag med hänsyn
till sin storlek intaga en särställning bland försvarsgren arna.
A andra sidan fann man det logiskt, att med armeoperationernas bibehållande i försvarsstaben överföra armestabens organisations- och utrustningsavdeln ingar dit. Detta ansågs emellertid medföra ännu större nackdelar än förutnämnda förslag.
Slutresultatet blev, att departementschefe n stannade för ett
status quo beträffande armeoperationerna s handläggning. F örhållandet mellan armestaben och försvarsstaben borde dock
regleras genom särskild instruktion.
1942 års beslut innebar sålunda i stort sett, att principerna
i 1941 års utrednings f örslag godtogs. En särskild chef för försvarsstaben tillsattes. Armeoperationern a skulle handläggas i
försvarsstaben, medan flygoperationerna flyttades till flygstaben. öB blev en permanent institution. Försvarsstaben indelades i sektioner, varvid dock marin- och flygavdelningarna skulle
stå utanför sektionsindelninge n.
På grund av den förut nämnda försvarsförvaltnin gsutredningens förslag bestämde 1943 års riksdag, att den centrala
försvarsförvaltnin gen skulle organiseras på åtta särskilda ämbetsverk:
krigsmaterielverke t (som indrogs 1954)
försvarets fabriksstyrelse
fortifikationsförva ltningen (organiserades först 1947)
försvarets sjukvårdsförvaltni ng (1949 ändrat till försvar8ts
sjukvårdsstyrelse)
försvarets civilförvaltning samt
armeförvaltningen
marinförvaltninge n och
flygförvaltningen.
Efterkrig:;liden.

Efter krigets slut 1945 tillsatte överbefälhavaren den s k
högkvarterskomm itten under ordförandeskap av generalmajoren Rappe. Resultatet av dennas arbete blev endast, att beståen-
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de ordning beträffande stridskrafternas operativa ledning bibehölls. Organisatoriskt vidtogs den förändringen, att försvarsst abens flyg- och luftförsvarsavdeln ingar sammanslogs och
tillsammans med marinavdelningen infogades under sektion I.
1945 tillsattes en försvarskommitte, som bearbetade högkvarterskommittens ledningsutredning. Försvarskommitte n föreslog,
att ö B skulle bibehållas i fred. Högkvarterskomm ittens förslag
beträffande ledningen av det operativa krigsförberedelsea rbetet bit räddes i stort. Därjämte föreslogs tillkomsten av ett
särskilt organ, kallat militärledningen. Detta skulle bestå av
överbefälhavaren och de tre försvarsgrenschef erna. Militärledningen vore att betrakta närmast som ett forum för överläggningar.
I proposition 1948 framlades dessa försvarskommitten s förslag och bifölls av r iksdagen.
I 1945 års kommittes bet änkande framfördes också tankar
på en försvarsnämnd, som avsågs ersätta de ständigt återkommande försvarsutredning arna. Denna nämnd skulle bestå av
represent anter för försvars- och utrikesdepartemen ten, försvarets militära ledning, ekonomiska livet m fl.
Inom kommitten framfördes också förslag till organisation
av ett försvarsråd, med huvudsaklig uppgift att säkra samarbetet mellan den militära och politiska ledningen. Häri skulle
ingå de statsråd, som i sin verksamhet hade att handlägga
frågor rörande försvarets olika grenar, representanter för det
militära försvarets ledning, det ekonomiska livet, civilförsvaret
m fl. Rådet ansågs böra underlätta övergången till någon form
av krigskabinett, en institution som syntes erforderlig under
ett modernt krig.
Tankarna beträffande dessa rådsinstitutioner ledde emellertid inte fram till något kommitteförslag. Intressant kan vara,
att nuvarande arme- och marincheferna, som voro kommitteledamöter, reserverade sig mot detta kommittens beslut.
. I försvarsrådsfråga n motionerades för övrigt sedermera i
nksdagen av h rr Hjalmarson och Swärd m fl, som 1951 föres~.og inrättande av »ett organ med parlamentarisk anknytning
for kontinuerlig överläggning i försvarsfrågorna ». Motionen
vann dock icke bifall.
F örsvarsrådsfrågan togs också upp av marinchefen i ett tal
1.957 i Göteborg, vari antyddes bl a, att utvecklingen visat, att
hden vore mogen för en förnyad prövning av denna fråga.
, Frågan om försvarets högsta militära ledning, aktualiserades
anyo i st atsrevisorernas berättelse över verksamheten 1955.
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Man uttalade härvid bl a, att den högsta militära ledningen syn.
tes överorganiserad. Detta rimmade till synes illa med utvecklingen, som ginge mot allt otydligare gränser mellan försvarsgrenarna. Det syntes revisorerna rimligt öve.~väga, om inte
försvarsgrenscheferna kunde avskaffas och forsvarsgrensstaberna omvandlas till inspektionsorgan med huvudsaklig uppgift
att handha utbildnings- och personalfrågor. Allt opera tivt
krigsförberedelsearbete kunde därmed sammanföras under överbefälhavaren i försvarsstaben. Alla styrkor borde oavsett försvarsgrenstillhörighet sammanföras under gemensamma regionala chefer och staber. Det gemensamma, operativa arb et~t
borde i konsekvens härmed utföras a v gemensamt utbildad personal - en försvarsstabskår.
Även förvaltningarna syntes kunna centraliseras ytterliga re.
Revisorerna voro givetvis medvetna om, att en grundlig utredning av de antydda frågorna måste ske, innan ställning
kunde tagas, och föreslog, att en sådan skulle komma till stånd.
överbefälhavaren avstyrkte utredningen och framförde därvid, att den intensiva utvecklingen borde avvaktas, innan man
kunde ta ställning till så radikala förslag. Intet s~mtes fö r tillfället enligt överbälhavaren vara att vinna - men väl att f örlora - på försvarsgrenarnas och försvarsgrenschefernas avskaffande.

Med denna kortfattade historik ha vi återvänt till den inledningsvis nämnda förberedande utredningen under generalmaJor
Kolrnadins ledning. Till de aktuella frågeställningarna samt
förutsättningarna för en ny eller moderniserad försvarsledning
kan det bli anledning att närmare återkomma.
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Sveriges första pansarbåt
Av TORE ATTELID .

Med J oh n Ericssons ingripande i amerikanska inbördeskriget och genom drabbningen vid Hampton Roads den G
mars 1862, där sydstaternas örlogsjätte Merrimac obrukbar
fick dra sig ur striden mot nordsta tern as Monitor, stod det
klart för envar , hur överlägsen den nya fartygskonstruktionen egentligen var.
De t var ett häpnadsväckande meddelande, som sändes ut
i världen. En liten båt, liggande knappt en halv fot över
vattnet och bestyckad med endast tvenne kanoner, hade
förs t ridit ut en våldsam storm ute i Atlanten och därefter
omedelbart, utan förberedelser och med uttröttad besättning,
gått till angrepp och .i agat bort en 40 kanoners ångfregatt,
delvis täckt med en skyddande järnbeklädnad och utrustad
m ed tio av de kraftigaste kanoner man kände till.
Före slaget lär någon fö raktfullt ha yttrat: »Huru skulle
en slik rund osllåda på en avlång bricka rimligen kunna
uträtt a något mot en pansarjätte». Man kan också föreställa
sig, vilket oerhört uppseende detta sj ö slag väck le j orden
run t. Engelska Times skrev bl a: »England har icke längre
någon flotta. Dess välde på haven är en dröm».
Hela världen tävlade nu om att hylla John Ericsson och
han blev överhopad med skänker och utmärkelser. Det som
säkerligen gladde honom mest, var ett vänligt brev han erhöll från sin hustru i England, som han en lång tid levt skild
från . Hon skriver bl a: »J ag har just nu emottagit den
illustrerade tidning du sändt mig med det mest öfverraskande meddelandet och resultatet af ditt snillrika krigsredskap,
hvilket jag förmodar kommer att sätta hela Europa i rörelse.
Du har till sist triumferat, och står nu så högt, att du kan
se med förakt på dem i Europa, som aldrig gjordt rättvisa
åt dina stor a egenskaper».
Tidigare hade J olm Ericsson arbetat på denna fartygstyp
och när rysk-turkiska kriget eller Krimkriget bröt ut 1853,
tog h an fram sina ritningar och utkast och sände alltsamInans till svenska ministern i Paris för vidare befordran till
Napoleon III. England och Frankrike hade ingått allians
Ined Turkiet mot Ryssland. Man byggde dock ingen mon itor,
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]l] en en av Jolm Eric..:ssons id eer kom till utförand e - flytandc batterier av järn - vilka sp elade e n betydand e roll i
kr i ashändelsema.
kort tid efter striden på H.ampton Roads i nlöpte en
svensk örlogsman , fregatt e n Norrköping - etl av d e vackr aste segland e fartyg vå t· flotta n å gonsin ägt - i Bostons
]t amn. Fartyge l hade se dan hösten 1861 befunnit sig p å en
långresa till Västindien och Nordame rika . Befälh avare ombord var kommendörkaplen A. Adle rsparre. D'ennc uppvaktack Jolm Ericsson och blev moltagen på d e l vänligaste,
vilket för övrigt följande brev vittn a r om:
»Innan ja g le nmar Ame rika måste j ag gifva vik a för hjerta s åstundan och med n å gra ord frambära Herr Kapten min
vörds amma tacksägelse för all mig af Herr Kapten bevisad
vä lvilj a och tålmo digh et. Mötet med Herr Kapten har varit
det käraste och angenämaste som mig ved erfarits p å många
år - och d e tta så myck e t mer som jag är öfvertygad, att
fädernesland e t väl derige nom till ej ringa grad blifvit b eford radt. Lika med hvarje fosterländsk sinnad svensk anropar jag Himmelens välsignelse öfver Herr Kapten och
hopp as förvi sst, att elen som så ädelt uppoffrar sig för allmänt väl som Herr Kapten, utan tvifvel slutligen skall skörd a
välförtjensl belöning. Jag begagnar tillfället att nämn a, alt
jag genom bref från grcfve Piper blifvit underrätlad att The
Secretary of Lhe Navy h a r förbjudit ullenmand e t af Monitors ritning till Danska Ministern. H ur mycket mer förbunden är ej d å Sveriges Konung, som af Herr Kaplen emottagit
de värdefulla upplysningarna ». Mellan den svenske sjöofficeren och den store uppfinnaren knöls vänskapsförbindelser
för hela Ii vet.
Efter å terko mslen till Sverige dem onstr e rad e Adlersparre
de ritningar över monitor han erhållit från ved erbörand e
amerikansk a marinmyndigheter. Resullalet av d em onst rati onen blev, a ll löjtnanten vid flottan s m e kanisk a k år, d'Ailly,
fick en tidig are pl a ner ad studieresa till England och Frankrike ändrad, och skulle i stället enligt ge n eralord er den 11
juli 1862 »afresa till New York för a ll af k apten J olm Ericsson erHålla upplysningar om af honom kon stru e rade pansarklädda batterier».
I början av n ä stföljand e å r hemkom d'Ailly och redogjorde för vad h a n inhämtat i Amerika. Av fl era sk äl dröjd e d et
dock änd a till å ret d~i rp å innan m an slutgiltigt kund e bestämma all byggandet av en monitor skulle igå ngsättas. Rit-
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niagar oc:h beräkningar till denna hade uppgjorts av d'Ail ly ,
vilken även skulle ö verva ka arbete t. Det blev Motala ve r].;..
stads varv i Xorrköping, som fic:k det hedrande men Sfl lll tidigt svåra uppdr aget.
I Amerika !!ide John Ericsson otåligt oc:h väntade på underrättelser ft~[m Adlersparre för att höra resultatet av d en nes överläggningar med marinmyndigheterna. Han var 1 u
van vid snabba beslut! Hedan innan en vecka gått efter sblget vid Hampton Hoads hade amerikanska regeringen k·;tällt sex monitorer oeh efter fvra månader var dessa le\' (' ransklara. Men i Sverige hade man svårare att bestännna
sif!. John Ericsson avsände etl brev till vännen Adlerspan ·.
d;leral den 6 juni 186:~:
»Välborne herr Kapten oc:h Riddare! Skulle svenska sj ·)stvrelsen efter tillbörlig granskning af saken, besluta a· l
b;·gga kanonbåtar på ~1onilorsyslemet, så anhåller jag_ ~:l l
få biträda vid planens utförande. Längd, bredd och dJu pgående är allt hvad som blifver nödvändigt få veta. Då h e · r
kapten frambär denna min anhållan, så vore vål om p~ sm lma Qån<r, vederbörande i ödmjukhet uppmanades, att eJ u b n
mog~et betänkande förkasta delta enkla system, förmede l-. t
Sve~·iges kuster ln;nna försvaras långt bättre ån med ko s[samma pansar-äng-fregatter. Vårl fosterland är ju det je r ,lrikaste uti hela Europa, vår mekaniska färdighet öfvc ·träffas ej af något annat land, och våra svenska goss ar,
ehuru obekanta med sjöväsendet, ega just de egenskaper,
käc:khet, godt först~'md och ihärdighet, som passa dem fi> t·
besättning på kanonbåtar af det nya systemet. Med såd_<wa
fördelar blifver det vårt eget fel om vi icke oförtöfvadt bll h a
istånd möta anfall på våra kuster. Det torde ej vara opassa nde om jag vid detla tillfälle berättar, att under sista krig ·t
emellan l~yssland oc:h Vestmakterna, jag var beredd att. åt~ r
vända till hemlandet så fort som det, då synbart oundvikliga
deltagandet i kriget var förklaradt. Så äfvenledes för det
kommande. Samma stund som krig förklar as af eller m o t
Sverige, så åter vänder jag hem för att med lif, förmögen h et
och ].;:rafter bidraga till fosterlandets försvar».
Hemma i Sverige gick mångfaldiga rykten om Ericssons
monitor. Man påstod bl a att monitoren höll på att sjunka ~
innan den kom fram till Rampton Roads, att lufttrycke t l
kanontornet var så starkt vid skottlossningen, att flera av
kanonservisen blev skadade oc:h sanslösa måste föras b or t
samt att sjömän icke kunde uthärda ombord på fartyg a v
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Monitoren »John Ericsson» på Motala verkstads varv i Norrköping år 1864.
Samtida träsnitt efter teckning av P. vV. Cede r gren .
-

monitors konstruktion. ;\ven ett rYlde alt John Eriesson skulle
ha stulit sina fartygsideer Ilade kommit i omlopp. Inför
K. örlogsmannasällskapet dementerade Adlersparre den 15
nov ember 1853 med skärpa dessa rykten och framhöll ånyo
monitorernas överlägsna egenskaper.
I februari 186-! erhöll Motala verkstad i uppdrag att bygga
m onitoren för svenska flottans räkning och arbetet igångsattes omedelbart. Innan man kontrakterade fartygsbygget
verkställdes ett flertal skjutförsök vid Karlsborgs fästning
för att pröva styrkan och hållfastheten hos olika jämplåtar.
De vid Motala verkstad färdigslålida plåtarna hävdade sig
gott i konkurrensen med engelska oc:b franska fabrikat, och
åter visade det svenska järnet sin överlägsenhet. Arbetet på
varv et förlöpte programenligt och i rask takt så alt den 17
m ars 1865 kunde monilaren löpa av stapeln fd\n varvet i
Norrköping. Fartygel mälte GO meter i längd och bredden
var nära U. Deplacementet uppgick till 1.522 to;1 oc:h besättnin gen skulle utgöras av 80 man, inklusive befäl.
Monitorens kostnad belöpte sig till 8-11.507 kronor. Som
en jämförelse kan nämnas att kostm1den föt· ångkorvetten
Balder, som fönligslälldcs år 1867, uppgick till 1.-!88.716 kronor. Bestyckningen utgjordes ay tvenne 15 tums kanoner, en
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gåva av John Ericsson, vilka lär ha koslat honom 20.000 kt·.
Dtessa var konstruerade av amiralen i amerikanska fiol lan
Dahlgren, och hämtades från Amerika av frcgaltcn Vanadis:
Sedermera tillkom lvå kulsprutor.
Som sig bör döples monitoren till John Ericsson. Efler en
del komt;letteringsarbetc kunde fartyget »Jolm Ericsson » pa
hösten 1865 avgå iill huvudstaden. Vid infarten råkad e m onitaren »stöta till» en roslagsskuta, som låg och kryss a de
i farleden, men inga allvarligare skador inrapporterades. I
Stockholm hade tidigare en rysk eskader om 11 monito rer
- »vid hvilka Sverige fått släppa till b å de uppfinnarens
snille och jernet ur svenska berg» - avlagt ett besök . Yar
första pansarbåt beundrades i Stockholm och besöktes nv
tusentals p ersoner. Det berättas, att en arbetare vid b esök
ombord lär ha yllrat: »Anfäkta det, får vi en tjugo stycken
så'na der, så kan vi vara lugna för både ryssen och tysk en ».
Efter Slockholmsbesökct avgick »J oh n Ericsson» till Ka rlskrona för vinteruppläggning.
På våren 1866 utrustades monitoren för en längre provl u r
samt för a lt verkställa skjutningar Ined sitt artilleri. Färde n
ställdes först till Malmö och sedan besöktes Göteborg. överallt väckte flottans nyförvärv den största beundran. Färden
ställdes därefter till Norge, där örlogsstationen Horten b esöktes.
Från denna första, längre resa lämnade fartygschefen,
greve A. R. Cronstedt följ ande rapport: »Genom monitorens
expedition, som visserligen icke varade längre än två oclt
en half månader, har dock ytterligare ådagalagts och pra ktiskt bevisats, att denna sorls fartyg kunna gå hvart som
helst omkring Sveriges och Noriges kuster, samt kunna äfven
sköta sig själfva p å egen hand». Den enda olägenhet, om det
nu kan kallas en sådan, var att lotsarna överallt beklagad e
sig över svårigheten att uppl~1cka monitoren, innan den v nr
alldeles inpå, och föreslog därför att ett särskilt signalsyslem
för m.onitorer skulle inrättas i form av raketsignaler clk r
dylikt. Ytterligare tre monitorer beställdes, samtliga fra n
Motala verkstads varv i Norrköping.
Motsvarade nu d essa monitorer de förv ä ntningar m an
ställt på dem? Med både ja och n ej kan den frågan besva r as:
Deras förnämsta egenskaper beslod däri, att dc erhjiid
minsta möjliga mål för fiendens eld samt atl detta mål i ~!n
helhet var skyddat a v pans ar. Anlnlet kano ne r var dock f<~ r
ringa och deras eldhöjd så liten , att skjutning blev om öj l tg
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»Artilleriets otroliga utveckling q väser Monitorer och Merrimackar», en
framtidshägring frän 1864, då John Ericssons Monitor revolutionerade
kustför svaret. - Samtida pennteckning av Fredrik Wilhe lm Scholander.

även under mycket liten sjögång. Kolboxutrymmena voro föt·
små och därmed även aktionsradien. Monitorerna kunde sällan uppta kampen i öppen sjö. Besättningen var mvcket
tr.~ ngb<;>dd och deras bekvämlighet långt ifr~'\.n idealisk: Manovrenngsfönn ågan var dålia och farten alltför låa så att
"''
. '
d e~na fartygs
typ ' lämpade sig "bäst för strider i inre farvatten.
.-:r 1898 rapporterades »a lt 2:a klass pansarbåten John
En csson» var i gott stånd, men blev ulranaerad 1918 efter
~~~er än 50 år i flottans tjänst och såldes "därpå till Gotlandska kalkstenskomp a niet.
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Minimikrav på officerarnas fysiska kondition
-

Elt genmäl e Av lö~tnant LENNART FORSM AN.

Med anledning av kommendörkap ten Y. Rollof s t rev liga
artikel »Minimikrav på officerares fysiska kondition» i juninumret vill jag gärna komplettera med n ågra synp unk ter.
M~n avsikt är inte i första hand a tt polemisera med Roll of
eftersom han n at urligtvis har rätt i sina huvudprinciper. Det
tord e väl inte finna s n ågon som på allvar ifrågasätter vär det
av en god fysisk kondition. Att ha en god sådan m åste n atu rHatvis var a bättre än att ha en d å lig. Men j a g tr or änd å ä~en om j ag således i huvudsak delar Rollofs uppfattn ing
- att det kan vara motiverat att även betrakta dessa problem
ur en annan syn vin kel.
.T ag vill inledningsvis konstater a, att individens absol u i a
behov av fysisk kondition är mindr e i d agens m odern a samhälle än d e l tidigare har varit - och d et tror j?g är ov~d.er
sägligt - . I krig är naturligtvis kraven på fysisk kon ch twn
större än i fr ed, men även här är sannolikt behov et i av lagancle. Går vi till räckligt långt tillbaka i tiden, så var en god
kondition e tt absolut villkor för att överhuvud taget ku m a
överleva i k a mpen för tillvaron. Idag är detta behov väse} .tligt mindre. Vi har maskiner för de tu nga arbetena och o! II,a
kommunikationsm edel, som förflyttar oss mellan sbl <1a
p latse r ulan att ställ a kr av på nå go n nämnvärd fysisk pres ll tion från vår egen sida. Morgondagens teknisk~1 krig kon~ n.1 ' l'
att ställ a vissa krav ptt krigsdelt agarn as fysisk a k oncll lH n
men även dess a krav kommer emellertid m ed s tor sannoli :het att minska i takt m ed a utom ati on och tekniska fram slc. i
övr igt inom krigsmakterna . Kriget komm e r ä';'en i delt a < , _
seende atl ändra karaktär. Jag har inte för a vs1kt all h:'1nh lta
detta r esone mang ut a n nöjer mig med att k onstatera, , lt
som en följd av den tekniska u tvecklingen behovet av fy s -.; ];.
kondition är i avta gande såv~il i fr ed som i krig.
Ro llof säger at l professor John Elmgren har lyckats v ";n
»a tl... del existerar- ett t vdliat
men svårutrett sambnnd me •ll1 J1. .
t1
fvsisk a eaenska
j)e r och ']) ~ vkisk konditi on». Del ~ir mii,ll .~ t
b
<)c h kanske till och m e<l troligt, alt det förhMler sig sf1, Jlll' 11
~

~

w

samband ets värde går knappast att bedöma, då man inte
känner hur pass »tydligt» det är.
Vad som däremot tord e vara klart, är att de som i samhället allmänt b etrakt as som intellektu ella icke kännetecknas av en speci~ll~ god fysisk kondition. J ag är övertygad
om att man statistiskt skulle kunna visa att människor m ed
intellektuella yrken har en sämre fysisk kondition än övriga
yrkesgrupper. Detta b ehöver i för sig inte motsäga professor
Elmgrens påstående. D et kan ju vara så, att deras intellektuella prestationer skulle kunna förbättras ytterligare, om
deras fysiska kondition ökades. Men d et innebär däremot
att en kroppsarhetare borde h a de bästa förutsättningarn a för
att uppnå en hög psykisk prestationsförmå ga . Jag tror inte
att så är fallet. - En individs psykiska prestationsförmåg a
är beroende av så många andra faktorer och egenskaper som d en intellektuelle haft tillfälle att tillägna sig under den
tid som den kroppsarb etande använt till att i sitt yrke bygga
upp sin fysiska kondition. För mig förefaller d e t troligt, att
en individs såväl psykiska som fysiska kondition på längre
sikt - och inom ramen för individens prestationsförmåg a
och fö rutsättni ngar i övrigt - anpassar sig eft er d e krav som
ställs i hans yrke och efter de k rav, som han själv uppställer
för att ~)å ett lämpligt sätt kunna tillgodogöra sig sin fritid.
Ingen v1ll väl för övrigt p å allvar göra gälland e att kvinnor,
vilka som grupp b e trakt at torde ha en genomsnittligt n ågo t
sämre fysisk kondition än män, därför skulle ha en lägre
psykisk prest ationsför m å ga. J ag tror inte ens professor Elmgren _är av d en uppfattningen. Med detta har jag endast velat v1s a att inte bara den fysiska utan ä ven den psykiska
prestati onsförm t1gan bl a är beroende av den tid individen
avser för »tränin g» inom respekliv e område. Jag tror - liksom R ollof - a ll d en psykiska prestationsförm åga n kan förbättras om d en fysiska konditionen ökar m en e~Hiast till en
viss gräns. Kurvan för den psykiska prestationsförmåg a n
kommer till en början al l stiga med den fysiska konditionen
ln~n m ed av tagande stigning för a ll sm ~lDin g om nå e tt maxil~uvär de och därefter å te r avtaga m ed ökand e fysisk kondition. D elta helt enkelt därför att det m ås te krävas en viss tid
för att bygga upp och und erhålla en fysisk kondition och
~~nna tid får bl a tas fr å n den som eljest skulle disponerats
for »intellektuell träning».
J ag kan inte h eller dela den på sidorna 417 och 418 citerade
docenten P. O. Åstrands åsikter. Han säger hl a, a tt om man
45
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låter »organismel1 anpassa sig efter det vardagliga m·b c lc t
och intet mera, så kommer den alltid att arbeta vid maxim a t
nivå. Del betyder ju att man alltid tar ut sig och alltid b li 1·
trött. Med trötthet följer irritation, dåligt humör m m . .. »
Receptet mot detta är enligt Åstrand att genom skilda form e r
av regelbunden motion öka sin prestationsförmåg a. Att kr aft reserven, som på detta sätt skapas, i och för sig är bra <i t·
självkl art. Men jag kan inte inse, om jag utnyttjar mig av
Åstrands resonemang, hur man därigenom skall kunna hli
kvitt sin »irritation, dåliga humör m m». Om jag regelb u ndet inför exempelvis tre timmars motion per vecka, så in ned essa tre timmars motion b li r
bär ju det, att mitt arbete
den normala nivå sommin kropp (blodcir·kulation, ämneso m sättning m m) kommer att anpassa sig efter. Jag kontmer fortfarande enligt Åstrands resonemang - att ta ul mig lik nfullt och således alltid vara trött, känna irritation, lida uv
dåligt humör m Dl.
Vad jag ovan sagt kan kanske betraktas som onöd igt
hårklyveri - speciellt då jag, som tidigare framhållits, t ro r
på nytlan och behovet av en allmänt god kondition. Men
då jag inte är lika övertygad om några av dc framförda argumentens hållbarhet, har jag gäma ve lat framhålla att behovet inte bör överdrivas och uppförstoras utan bör ha sin a
rätta pro p o rtioncr.
Men det är även i några detaljspörsm å l, som jag inte k a n
dela Rollof s åsikter. J ag tror t ex inte på värdet av en i
ordets verkliga bemärkelse obligatorisk idrott. Resultatet av
en sådan blir sannolikt motsatt det man önskar uppnå .. h g
tror tvärtom att dagens »frivilliga» obligatoriska idrott i1 r
en god och lämplig form. Jag är heller inte lika pessimisli"k
som Hollof beträffande deltagarantalet. I marinstaben fö refaller det i varje fall, som om dc allra flesta utnyttjade sin a
två timmar för någon form av idroll. Att många sjöofficerare
har en negativ attityd till idrott och idrottstävlingar - viike l
sannolikt torde vara fallet - beror enligt Inin uppfattn in g
på att vi, framför allt under vår tid på KSS, varit före mM
för en omfattande »tvångsmatning» med idrott, som kn a p:
past har gagnat idrottsintresset i gemen. Idrotlstävlingar l
långa rader med obligatoriskt dellagande och som dcssu lolll
ofta avslutats först långt in på lördagseflermidd agama ha r
tillsammans med en stelbent och föga inspirerande »vin kcljämsgymnastik» effektivt lyckats döda det mesta av ett eyentuelit spirande idrottsintresse hos ).cadetlen. - (Jag hop p as

+

jag inte behöver understryka ~Lt det ~r förfluten lid jag talar
0 m. Av egen erfarenhel vet Jag alt Idrotten numer bedrivs
på ett. at~_nal. och fö~: elev.ern~ mer .intresseväckande sätt. Det
bör .d ar~or f~Im~s foruls~l l ~nmg ~u· för en allmänt mer positiv
installmng till Idrotten 1 framLiden än f n , och d e t är glädjand e). Om man istället skulle införa en i ordels verkliga
betydelse obligatorisk idrott, bunden till vissa tider bussturer
o dyl, så tror jag att det är en effektiv metod on; man inte
vill nå något resultat. Jag tror på idrott, men jag lror endast
den har åsyftad verkan om individen kan engagera sig hell och
kän na gUit.ljc i utövandet - det ~(an man sälla~1 om 1~wn p g a
en stelt ulf_or~nad orderpunkt blir tvungen atl exempelvis avbryta ett v.Ikllgt arbete, som man koncentrerat sig på och som
man av olika anledningar vill slutföra. Arbetsglädje är minst
lika viktig - ja betydligt viktigare - ~in en evenluclll nåcrot
förbättrad fysisk prestationsförmåg a. En verkligt obligalorlsk
idrott går .för övrigt ej att realisera. Tjänsten 'ar inl~ längre
så okomplicerad al~ man bara kan b~sUimma att olika grupper skall avbryta stlt arbete under vissa bestämda tider för
att exem pelvis studsa på P,ollofs »studsmalla» eller lyfta
tyngd er.
Denn~ s.enare form av idrott - studsning på studsmatta,
tyngdlyftmng,. rodd i roddal)])~Uat m m -- är J·aab för övricrt
b
myc l(et s 1zephsk emot. Jag tror endast på resultat av idrotten,
ont j ag kan känna glädje under oclt trivas med u lövandel av
id~·ott en . ifråga. Därför anser jag aU olika former av bollspel,
one1~t crmgs- och terränglöpning, sl.:idlöpning, simning, gymnaosbk , ro~.~d i l~.dl m ~·1 är J~mpliga idrotte r. Däremot ha~· jag
svart att forestalla nug en Idrottsgren, som har mindre förutsättningar att fängsla utövaren än aU enbart slå och lyfla
tyngder, men jag lror ocksl! att dc av Hollof nämnda - studs
på s~udsmalta och rodd i roddmaskin - är ungef~ir lika lit e t
Inspirerande. Idrott måsle vara naturlicr annars är den för<->
felad .
Till sist vill j ag s larkt ifråga s ä l la bchovc L och lämpligheten
~v ~ tt särskilt vitsord i »fysisk spänst». Hur skulle tlel fi.ir
ovngt ut ny llj as? Ä ven om vi som rea" el in le är n å t">or a muskelf
enomen, så lror jag i alla fall, all det hör till undanla~en
:tt hitta ep sJi.i.officer .u .n dcr 45 år (godtyckligt v<.lld grii~s)
kom h ~r sa .drd~!;{ kont!JLIOn .alt han av den anlc<lmngcn icke
an skola su1 l.Janst pa cll fullgott sält. Om denna förmodan
a~cepteras av hisarna, så har jag svårt för all förslå all clt
Vltsord i »fysisk sp~iust» kan var~t moliYcral, speciellt då ut-
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tagning till dc tjänster, där särskilda ~-~rav_ uppst~lls _På de n
idrottsliga spänsten, sker först efter sarskild utb1ldnmg oL] 1
då dessutom den inbördes graderingen av de i »fysisk spä ns t»
godkända måste sakna betydelse, såvitt den .~nte ul~1yttjas so m
argument vid befordran - och det kan val aldng vara HY sikten?

Notiser från nar och fjärran
Sammanställda av Marinens Pressdetalj.

Sto r b ritann i en.
sl agskep p.
Rowe har bogserats till Firth of Forth där fartyget skall huggas upp .

Marine News juni 1958.
Han garfa rtyg .
Albion har hissat befälstecknet. Fartyget, som är av Centaurklass,
sirall tjänstgöra i fjärran östern.
The Navy juli 1958.

En ligt beslut i parlamentet skall sex hangarfartyg säljas eller skrotas
ned. De sex fartygen är: Glory, Ocean, Persens, Thesus, Unicorn och
War rior.
W arrior, som genomgick en omfattande ombyggnad 1955~56, vilket bl a
innebar att fartyget utrustades med vinkeldäck, har sålts till Argentina.
Köp esu mman ligger me llan en och två miljoner pund.
Marine News juli 1958.
Robotfart yg.
Girdieness anlände till M.alta den 14 maj för robotvapenprov i Medelhavet.
Marine News juli 1958.
Jagar e.
Dunkirk, Jutland och T'rafalgar hissade befälstecknen i slutet av maj.

Marine News juni 1958.
Fre ga tte r.
Avon Vale och Raydon har skrotats.

Marine News juni 1958.
Chichester av Salisbury-klass undergår för närvarande leveransprovturer .
Lon donderry av \Vhitby-klass lhar sjösatts.
The Navy juli 195S.
Blackpool har på börjat sina provturer.
Marine News juli 1958 .
Den elektroniska utrustningen för en jagare kostade 1938 4.000 pund,
idag kostar den mellan 120.000~150 . 000 pund. Motsvarande siffror för
en kryssare är 20.000 pund resp. 500.000 pund.
The Navy juli 1958.
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AmNikas Förenta Stater.

Kanada.
Hangarfart yg.

Krys s are.

Ontario på 9.000 ton, har öve rförts till r eservflotta n. Fartygets upp.
gifter som kadettfartyg över t as av fregatter av st-Laurent-typ.
Kanadas andra kryssare Quebec befinner sig sedan e n t id också i r 8servflottan, varför Kan a da nu icke har någon kryssare rustad.
La Revue Maritime juli 19:JS .

Det fjortonde fartyget av Forrestalklass, I nd epe ndan ce, s jösattes den
6 juni.
La Revue Maritime juli 1958.
Block Island skall i likhet m ed 'Dhe ti s byggas om till helikopter-hangarfartyg.
La Revue Maritime juli 19 58.

Jaga r e .

Kustjagaren Minas, sjösatt år 194 1, har utbjudits till fö r säljning.
The Navy juli 1% 8.

Robo t f artyg .

-

Den tredj e robotkryssaren - Ga lv es ton Mulliuix - har hissat befälsteck en .

och den andra robotjagaren
Marine Rundsellan juni 1958.

Jagare .

F orrest Sherman-jagare bli de sista konventionella jagare som byggs i
Före n ta staterna.
La Revue Maritime juli 19 58.

Pakistan.
Jagare.

Creole·, den sista i en serie om fem jagare, har mottagits vid en ceremoni i Po rt smouth. Jagarens namn i den pakistanska flo tta n blir Alam<?;ir.
The Navy juli 1958.
Taimen erhöll omfattande skador vid en kollision med ett a merika ns id
tankfartyg.
Marine News juli 195 8.

E'n n y typ jagare m ed atommaskineri, den först a med namnet J ohn H.
To wlers, är under byggnad. Serien skall omfatta 14 fa rtyg.
F art ygen får ett deplac ement av 4.500 ton. Bestyckningen kommer att
bestå av 12,7 cm he lautomatisk a kanone r i enkeltorn samt en dubbel utskjutni ngsanordning för Tartar-robotar. (Luft vär nsrobo t med c: a 120 km
räckv idd ). Jagarna kommer d ess utom att få ubåtsj aktutrustning av ny typ.
La Revue Maritime juli 1958.

Nederländerna.
Hangarfartyg.

Karel Doorman his sa de befälstecknet den 22. maj. Fartyg et, som ge nomgått en genomgripa nd e ombyggna d, h ar bl a försetts med en ångk atapult.
La Revue Maritime juli 193 8.
Krys sa re .

De Zeven Provin cien och De Ruyter skall byggas om och utrusta s m ed
Terrier-robotar. Omb yggn aden beräknas klar 1965.
La Revue Maritime juli 19 58
Jagare.

Overrijssel avgick den l juli till Nya Guinea.
.La Rev u e Maritime juli J 95 8·

Fregatter.

En fregatt på c: a 7.600 ton kommer att bli minsta atomdrivna över·
vatt en sfartyget i »atomflottan». Fregatten beräknas bli klar 1962.
Ou r Navy juli 1958.
Ubåta r.

At omubåtsprogrammet omfattar f n följand e fartyg :
Namn
Sworcl.fish
. . ... . .. . . .. .... . .. .
Sargo
........ . .... .. ...... . . .
s eadragon
Skipjack
T riton
Halibut

Typ
SSN
SSN
SSN
SSN
SSRN
SSGN

Beställd
år
19 55
1956
1956
1956
1956
1956
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Namn

Scamp
Scorpion
Sculpin
Shark
Snook
Thresher . ...... . . . ......... . . .
Permit .... . .... . . . ..... . .... . .
Pollack
.... .. ............... .
Plunger
Tullibee
ej namngiven
))
))

SSN
SSRN
SSGN (FEM) ... . .. . .. .. .. .
SSGN ................... .
SSKN

Beställd
Typ
år
SSN
19 57
SSN
19 57
SSN
1957
SSN
19 57
SSN
1957
SSN
19 57
SSGN
19 58
SSGN
19 58
SSGN
19 58
SSKN
19 58
SSGN (FEM)
19 58
SSGN (FEM)
19 58
SSGN (FEM)
195 8
konventionell atomubåt
Radar atomubåt
Robot (långdistans) atomubåt
Robot atomubåt
Ubåtsjakt atomubåt
The Navy juli 19GS .

Barraenda är amerikanska flottans »rikaste» ubåt - 14,5 ton silver
finns ständigt ombord. Förklaringen är den att fartyget försetts med on
ny typ av batterier med silverplattor i stället för de traditionella bly·
plattorna. De nya batterierna endast llälvten så stora som d e m ed
blyplattor - lämnar dubbelt så stor effekt.
Our Navy juni 19G8 .
Spikefish innehar amerikanska flottans dykrekord. Häromdagen gj onl e
ubåten sin 9.000: e dykning.
Our Navy juni 1%8 .
Stickleback sjönk efter kollision med fregatten Silverstein under ub åts·
jaktövningar utanför Pearl Harbour. Samtliga ombord på ubåten rädda des .

Italien.
Ja ga re.

canopo, den sista i en serie om fyra jagare på 1.600 ton har införlivats
ed
flottan. De övriga tre som redan äro i tjänst är Cigno, Castore och
111
centauro .
La Revue Maritime juli 1958.

Japan.
Flottplanen för budgetåret 1958- 59 omfattar bl a byggnad av följande
farty g.
2. jagare på 1.700 ton
2 patrullfartyg på 450 ton
4 ku stminsvepare
2 vedettbåtar .

Från Förenta staterna får Japan under samma tid låna två Fletcherjagar e samt åtta vedettbåtar.
Totalt kommer japanska flottan att 1959 omfatta 425 fartyg med ett
sammanlagt tonnage av 112,.000 ton.
La Revue Maritime juli 1958.

Chile.
Jagare .

Den för sta av de två jagare som beställdes 1954, Almirante Williams,
sjösattes den 5 maj.
J agaren har ett deplacement av 2.700 ton och gör en fart av 34,5 knop<.
Bestyckningen utgör es av 4 helautomatiska 12. cm kanoner, 5 40 mm
luftv ärnskanoner, ett kvintuppelstäl! torpedtuber samt 2 squid mörsare.
Systerfartyg skall U1eta Almirante Riveros.
La Revue Maritime juli 1958.

Our Navy juli 19fl8 .
Reservflotta n.
48 fartyg som skulle avrustas under sommaren skall till följd av kri·
sen i Mellersta östern bibehållas rustade.
Bland fartygen märks bl a ubåtsjakthangarfartygen Leyte, Boxer, P ri n·
ceton och Philippine Sea J;?amt kryssarna Salem, Columbus, Worcester
(Jt;h Roanoke.
Ollr Na.vY a ugusti 1!)5 8

Egypten.
R adettfartyget El Horria har besökt Cartagena. Fartyget, som ursprungligen var kunglig jakt med namnet Mahrou ssa sjösattes 1865 . Efter om·
b
'
Yggna d 19 55 utrustadef.> fartyget till kadettfartyg.
La Revue Maritime juli 1958.
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665
övnin gsfar tyget Snome n J outsen h a r nu utr a ngerats och försålts. Enli gt
vad som tidi gare meddelats i pressen skall fartyget fö rläggas till n ågon
]1amn vid sydkusten och byggas om till civil s jömansskola.

Australien.
Följande fartyg komm er bl a att avru s tas und er 19 58:
H a n garfar tyget S idn ey.
Kr yssaren Hobart.
Jagaren vVarranunga.

Uu si Suomi 30.8. 19 58.

Marine News juli

1~158 .

Sovjet.
:Enligt upp gift lär en rysk kryssare h a. bestyckats med robotar.

Indien.

Missiles and rackets juni 1958 .

Fregatter.

Tri shu J sjösatte s den 18 juni. Fartyget, so m ä r 108 m lå ngt, k om mer
att bes t yckas med två 12. cm kanoner, två lätta kanoner sam t an tiubå tsvape n.
Marine News juli lfl58 .

Väst- Tyskland.
Jagare.

Fem jaga re har nu b es tällts.
Marine News juli 1958 .
Ubåtar.
12 ub åtar , vardera med ett deplace m ent på hö gs t 500 ton skall byggas .

Marine News juli 195S .

Finland .
Minfartyget Keihässalmi (se TiS julij a u g. 1957) överlämnades 21 jan.
1958 till sjöstridskrafterna och ingår numera i Åbo flottavdelnin g .
Uusi Suomi 2.2.1. 195S.
Minfartyget Keih ässalmi (sj ösatt 16 mars 1957) hissad e befäl stecken
ja nuari 19 58. Fartyget är av m odifie r a d Huo ts insalmi-ty p och h ar ett
depl aceme nt på 360 ton .
Marine Hundschau juni 19 58 .
Försvarsministeriet har beställt ytterligare tr e minsvepare av H-Jdas s.
Data fö r dessa är desamma som för tid igare levererade Hihtniemi och
Hym.ättylä, a lltså deplacement c: a 100 ton, längd 33 meter, fa rt 16 JOlOP·
bestyckni n g 1-2 40 mm akan och l st 20 mm akan. Me nin ge n är att de
sll;all tagas i tjänst nästa seglation speriod .
Helsingin San01nat 15.1. 1958.

