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Ilaliens sjöförsvar 
LEDAMOTEN 

ROLF RHEBO RG - några reflektioner och 

iakttagelser 

När den italienske presidenten Guiseppe Saragat gästade vårt land 
i sommar gjorde han det som statsöverhuvud i en nation med väl
kända och djupt rotade marina traditioner. Namn som Christofer 
Columbus och Amerigo Vespucci talar för sig själva. Så gör också 
symboliken i den italienska örlogsflaggan, vars vita mittfält inrym
mer en heralidsk sköld med vapnen från de fyra anrika sjörepubli
kerna Genua, V enezia, Pis a och Amalfi. 

Italiens dominerande sjöstrategiska läge i den "gamla världen" , 
den värld som ekonomiskt och handelspolitiskt hade sitt centrum i 
medelhavsregionen, var en naturlig grund för allt vidare sjöintressen. 
Men sjömakt blir en realitet förs t, då det råder balans mellan sjö
handel och sjöförsvar, det vill säga när man kan trygga de transport
vägar man önskar utnyttja. Härtill kommer kraven att behärska 
lämpliga i- och urlastningshamnar och att kunna försvara eget kust
territorium. Trots en vid andra världskrigets början väl utbyggd 
flotta ställdes emellertid den italienska högsta krigsledningen inför 
svåra problem i dessa hänseenden. Utvecklingen i Medelhavet mellan 
åren 1940 och 1943 är alltför vä lkänd för att tas fram i detta sam
manhang. Här må endast konstateras tre för de båda krigförande 
parterna gemensamma och väsentliga erfaren heter, nämligen bety
delsen av 

24 

att behärska strategiska förträngningar 

att disponera tillräckliga och balanserade sjö- och flygstrids
krafter för att nå aktuell a sjöoperativa och strategiska mål, 
samt 



"Det italienska övningsfartyget Arneriga Vespucci - en plattform för sjöm,ms
utbildning, nödvändig grund för en lätt flottas yrkesmän." 

att bedriva rörlig och aktiv krigföring till sjöss grundad på 
bästa möjliga underrättelseunderlag. 

Mot här skisserad bakgrund kan det vara av intresse att närmare 
se på Italiens sjöförsvar av idag. Detta icke minst av det skälet ,ttt 

Italiens sjöoperativa förhållanden i flera avseenden är snarlika ~åra 
egna. Härtill kommer, att den italienska marinen är mitt inne i ett 
fl_ottbyggnadsprogram, som till stor del följer riktlinjer, som för vZ. rt 
v1dkommande förordas i OB 65. 
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"Östersjön i Medelhavet- en jämförelse." 

"Östersjön i Medelhavet" 

För att belysa vårt lands utsträckning i nord-sydlig riktning tar 
såväl strateger som resebyråfolk ofta till den bild, som ett sydvart 
genom Europa förlängt Sverige ger. En icke fullt lika vanlig men 
belysande bild fås om Ostersjön inplaceras i den centrala medelhavs
regionen. Man får då bland annat klart för sig 
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att Ålandsförträngningen har sin motsvarighet i Otrantosuwlet 
och att Skagerackspassagen kan jämföras med Sicilienkanalen 

att Bottniska viken till utsträckning och djupförhållanden 
samt i sitt strategiska sammanhang i allt väsentligt kan j: n1-

föras med Adriatiska havet 

att Egentliga Östersjön med Kattegatt och Skagerack till s or 
del täcker den yta av Medelhavet, där aktiviteten var S)Jn 

störst under andra världskriget 

att sjötransportvägen Stockholm-Luleå kan jämföras r.•ed 
sträckan Brindisi-Venedig och distansen Göteborg-Edin
burgh med Taranto-Benghazi samt att paralleller kan dras 
mellan Gotlands sjöstrategiska läge och Sardiniens 

att våra förutsättningar för nära och effektiv samverkan mel
lan sjöstridskrafter och landbaserade flygstridskrafter åter
finns också för Italiens vidkommande 

att bägge ländernas kustfarvatten till övervägande del är 
lämpliga för ubåtsoperationer och i stor utsträckning även 
för mineringsverksamhet. 

Det finns således en naturlig grund för ett likartat betraktelses:· t t, 

när det gäller att planera för samt utveckla nya fartygstyper )Ch 
vapensystem för respektive länders sjöförsvar. Den militärpoliti'.ka 
och strategiska bilden är emellertid förhållandevis så olikartad , 1tt 

den bör kommenteras innan den italienska marinens uppbygg1 ad 
berörs närmare. 

Italien och Medelhavet 

Italienskt sjöoperativt tänkande torde i dagens situation i väsent
lig grad påverkas av följande förhållande. 

(1) De nordafrikanska staternas frigörelse och politiska inriktni·1g 
har radikalt förändrat det läge, där tidigare Västmakterna svarade 
för kontrollen av hela den nordafrikanska kusten. Osäkerhet i v d 
gäller de nya staternas in- och utrikespolitiska status och risk för 
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ökat sovjetiskt inflytande, bland annat i fråga om upplåtelse av 
baser kan konstateras. Det är vidare klart 

att Storbritannien och Frankrike dragit undan huvuddelen av 
sina sjöstridskrafter från Medelhavet- härtill kommer Frank
rikes definitiva avståndstagande från vidare NATO-samarbe
te, samt 

att sjöförsvarsuppgifter i Medelhavet vid en konflikt mellan Väst 
och Ost i väsentligt större utsträckning än tidigare kommer att 
åvila de italienska, grekiska och turkiska flottorna, eftersom 
skydd av sjöfart och kustfarvatten icke torde vara en primär 
uppgift för amerikanska NATO-styrkor (6. flottan) i Medel
havet. 

(2) Medelhavets sjöfartsvägar är livsviktiga både för NATO och 
för Italien, vars importbehov är cirka 40 mi ljoner ton årligen. I en 
storkonflikt kommer en västmaktsfront i södra Europa att vara 
starkt beroende a v obrutna underhållsvägar och tillförsel till de vik
tiga storhamnarna i Italien. I detta sammanhang blir det sovjetiska 
hotet inom medelhavsområdet en realitet och särskilt påtagligt i vad 
avser flygstridskrafters och ubåtars (torped- och robotbärande) 
möjligheter att verka. 

(3) I en konfliktsituation mellan Ost och Väst kan Adriatiska 
havet få stor betydelse både som stridszon och som förlängning av 
en europeisk landfront. Albaniens och Jugoslaviens kuster kan där
vid komma att utnyttjas av Ost för framskjuten basering på bred 
front, ett akut hot mot den långsträckta och svårskyddade italienska 
kusten - icke minst genom möjligheterna till insats av såväl flyg
och sjöburna som landuppställda robotvapen. 

Mot här skisserad bakgrund torde den italienska flottans uppgif
ter kunna sammanfattas sålunda: 

skyddsuppgifter inom 
NATO-medlemmar 

sjöfartsskydd 

ramen för samverkan med andra 

flankskydd och stödföretag i Adriatiska havet samt därutöver 
invasionsförsvar i samverkan med övriga försvarsgrenar. 
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"Italienska marinen satsar på motorkanonbåtar i Adriatiska havet - vi vill och 
bör satsa på samma vapensystem för uppgifter i fred, under beredskapstillstand 

och i krig inom bl a Bottniska Viken med Ålands förträngningen." 

Sjöförsvarets uppbyggnad 

D en italienska statsledningen har tagit konsekvenserna av den 
grundsyn i sjöoperativa ting, som här ansetts vara trolig och repre
sentativ för hur den italienske sjöofficeren ser på problemen. Detta 
innebär en målmedveten utbyggnad a v flottan enligt ett år 1962 re
viderat program. En sammanställning av i marinkalendrar m m ti ll
gängliga uppgifter ger följande allmänna bild. En allsidigt upp
byggd flotta, där kraftsamlingen är särskilt markant inom två om
råden, ubåtsjakten med dess balanserade utbyggnad av komponen
terna fregatter-ubåtsjaktubåtar - ubåtsjaktflyg/hkp samt /{,tta 

övervattensfartyg (bland annat mtb/mkb) för invasionsförsvar i be
gränsade farvatten. 

Utgångsläget efter andra världskriget var föga gynnsamt och 
återuppbyggnaden startade med diverse äldre enheter, även såd::111a 
av amerikanskt och brittiskt ursprung. Härtill kom fredsförd ragets 
klausuler om kvalitativa och kvantitativa rustningsbegränsning:-t r. 
Målmedvetenhet och tekniskt kunnande har emellertid lett fram till 
att den vapentekniska bilden i nuläget kan summeras enligt följande: 
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starkt lv-bestyckade övervattensfartyg, på större enheter lvrb 
typ Terrier och Tartar samt som närlv standardkalibern 76 
mm 

f 

"Italienska marinen har ansett det nödvändigt att följa med i utvecklingen och 
förnyar sitt eskortfartygsbestånd från VK 2 - skall även vi få råd till detta?" 

möjlighet att stridsleda flyg (hk p) från större övervattensfar
tyg (rbkr, jag, fre) 

kvalificerad utrustning för ubåtsjakt, på större enheter om
bordbaserade helikoptrar 

alternativ bestyckning (art/ torp/min) på små, snabba över
vattensfartyg (mkb ). 

D en italienska flottans sammanlagda tonnage uppgår för närva
rande till cirka 135 000 ton, varav 70 procent moderna fartyg. Ut
byggnadsplanerna torde sikta mot cirka 200 000 ton och därutöver 
en omfattande trängfartygsflotta för rörligt underhåll. tiverens
stämmelsen med den svenska flottans fartygstyper är, som tidigare 
nämnts, påfallande. Ett undantag utgör dock den italienska sats-
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" l talienska fregatten Carlo M argottini, en n/l got större typ än den unde r 

byggnad varande Pietro de Cristofaro-klassen." 

ningen på eskortfartyg av olika typer och där de under byggnad 

varand.e korvetterna med typfartyget Pietro de Christofaro _ 

nam~gr:en efter es~wrtochefen på jagaren Tarigo som efter hård karnp 

oc? .r SJ U~kande trllstand under ett konvojföretag lyckades sä1 ka 

bnwska Jagaren Mohawk - är av intresse även för svenskt v. d

ko;mna~de. Vår brist på eskortfartyg är ett allvarligt problem som 

maste fa en godtagbar lösning. ' 

.Samordna~ insats av sjö- och flygstridskrafter för ubåtsjakt t Il

mats synbarlrgen st~r .betydelse. Detta gäller inte bara helikop t•'r

ko~11p.onenten utan .~ lrka hög ograd specialutrustade spanings- och 

ubatsJa.~tflygp1ai~ da~ kraven pa enhet}ig ledning och samträning är 

stora for att sava! fn- som bunden ubatsjakt skall få avsedd effekt. 

Sam~erka~ med jaktubåtar och havsövervakning, framför allt i a -

slutnmg tdl farvattenförträngningar och viktigare sjöfartsstråk ;i r 

a::dra och betydel~.efulla uppgifter för de italienska ubåtsjaktfl; g

forba~d~~· .. Dett~. ar. en sektor av den sjöoperativa verksamheten, 

som vr bor agna sarskrid uppmärksamhet. 
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Utbildning och personal 

Insatserna inom den personella sektorn bedöms vara minst lika 

omfattande som inom den materiella. Detta intryck gäller såväl ut

bildningen i land och ombord som åtgärder i rekryterings- och triv

selbefrämjande syfte. 
Den italienska flottan är till 50 procent vpl-bemannad och vpl

tiden är för närvarande 24 månader mot endast 15 månader vid 

armen och flygvapnet. 
Den stamanställda personalen är kontraktsbunden för sex år och 

kan sedan efter ansökan långtidsanställas ( antagningskommitte ut

väljer underbefäl) för ytterligare tid. 
Strävan är att hålla hög rustningsvolym (moderna fartyg ständigt 

rustade) och därvid cirka 50 procent av stamfartygen i "full read

iness". Detta är möjligt genom att besättningarna kvarstår ombord 

under i princip två år; under andra året med cirka 30 procent av 

tiden under övningar till sjöss. Grundtankar och principer som går 

igen i VU-60-systemet. 
Fartygsbesättningarna utbildas enligt följande: 

förberedande utbildning i "CMK" regi syftande till att göra 

nyckelbesättningarna förtrogna (säkerhet m m) med sina far

tyg i samband med varvsöversyn eller vid omfattande besätt

ningsbyten 

grundläggande utbildning a v seende tjänstegren och fartygstyp 

vid olika "Training Centers" (sammanlagt åtta, belägna i la 

Spezia, Taranto och Augusta) under ledning av en "Task 

Group Commander" 

tillämpad utbildning fartygs- och förbandsvis i nationell reg1 

och som NATO-övningar. 

De olika "Training Centers" ombesörjer även yrkes- och vidare

utbildning för olika befälskategorier och utnyttjar sig därvid av 

simulatoranläggningar i ungefär samma omfattning som hos oss. 
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Kadett- och officersutbildning 

Den italienska sjökrigsskolan, grundad 1881, ligger i Livorno. 
skolbyggnaderna har nyligen moderniserats och hela anläggningen 
karaktäriseras av hög standard och förnämliga utbildningsresurser, 
inte minst för att ge grunderna i sjömanskap (allsidigt båtbestår d 
med bland annat Starbåtar, Flying Dutchman, Finnjollar, snabl a 
motorbåtar samt skeppsbåtar av olika typ) och fysisk fostran (blar d 
annat simhall). Inom skolan ryms även lokaler för Sjökrigshö~
skolan. 

Under sjökrigsskolechefen lyder närmast en regementsofficer i 
dubbelbefattningen som souschef och studierektor. I sin samordna! -
de verksamhet som studierektor biträds han av tre äldre officera e 
som utväljs bland cheferna för skolans 16 instruktions- (fakultets ) 
grupper. Dessa omfattar militära och civila ämnen av samma a t 
som vid vår sjökrigsskola. Direkt under souschefen/studierektot n 
lyder två äldre officerare, den ene som l. kadettofficer, den andre 
som chef för samtliga officerskurser vid skolan. 

Kadetterna söker till sjökrigsskolan efter avslutad fullständ ·g 
skolgång (13 år) vid normalt 18-20 års ålder. Rekryteringen är go l 
när det gäller de tekniska linjerna och godtagbar i vad avser den 
rena sjöofficerslinjen. Gallring sker efter inträdesprov. Ett flert.1 1 
av de sökande har genomfört sin avslutande skolutbildning vid m<'
rinens skola i Venedig, "Morosini College" (jfr "rekrytering" nedan) . 

Kadettutbildningen är uppdelad på tre linjer 
sjöofficerslin j en 

- mariningenjörslinjen 
- vapeningenjörslinjen 
Utbildningen är fyraårig. Första årets utbildning är helt gemen

sam för samtliga linjer. Efter andra året sker viss differentiering, 
dock så att "byte av linje" (sällan förekommande) är möjligt. De tv1 
första åren, under vilka samtliga kadetter bibringas särskild teknisk 
utbildning, jämnställs (enligt lag) med viss grundläggande utbildning 
vid teknisk högskola. 

Från och med tredje året är utbildningen helt differentierad, vil
ket bland annat innebär, att de tekniska linjerna tidvis genomgår ut 
bildning och delexamen vid teknisk högskola. 

Under sommarhalvåren sjökommenderas kadetterna i tre och 
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o d fo··rsta aoret på skolfartyget Amerigo Vespucci (denna halv mana ' d o o . e et1 elfartygsutbildning tillmäts stor betyd~lse), an ra aret pa Jagar 
seg d. året å fregatt (i officersbefattnmg). . . och tn~ Je1 vid ps. ök r i sskolan bygger helt på internatprmCl pen (be--~utl~=J möjlig~eter gtill permission). En n~rmaldag o_~1fatta~ ~yra) 
g!ansa fo""reläsningar fyra timmar fria studter (under overva nmg unuuar ' . ' 

t 2 timmar fyStSk fostran. sam 

Efter avslutad fjärde årskurs vid sjökrigsskolan:. följer för ~n~ri~~ 
. "örerna två års studier vid teknisk högskola for att _uppna ctvl ~ ngen~ .. kompetens och därefter normalt sjökommet:deru-:~ och fortmgenJors . . .. . A apemngenJorerna stusatt praktisk tjänst SOm manmngenJOf. :.en V d f" d" askin-derar två år vid teknisk högskola och ar -~.e an ardtg~ mk d~ 

l . ... Ef f ra års SJokommen enng an elektro- eller te emgenJorer. ter y . d f d . n) vid genomgå vissa specialkurser (exempelvts hy ro on, torpe ' mt 
sjökrigsskolan. 

Nyutnämnda sjöofficerare sjökomn:end_eras ~~d~~r fyra ~-r 0d~ 
genomgår därvid kompletterande utbtldm~g Vl l tt tJare nam~fi-" . . Centers" De genomgår sedan sm avs utan e vapeno. c~:~~~1Jning (sign~!-, artilleri-? ubåtsjakt-, stridsledning- eller mm-
och minröjningstjänst) vid sj~kngssk_ola~~: ff er med godkända vits-Före kaptensbefordran maste vaqe SJOO tc d S h l" å en tre månaders kurs vid "Nava~ Con:~nan c oo . . OSrd geknomgst"a"lls på vederbörandes färdigheter l manover- och ~~Yl-tora rav d. f tt som aven gering Som utbildningsplattformar tsponeras regal er b k ·. botSJ·aktskolan Cirka 10 procent av e everna ru ar utnyttps av u a . · 
normalt underkännas l denna kurs. 

Vid sjökrigsskolan utbildas även reservkadetter. Re~ry~:rragd~:~~ 
dels från "studentnivå" (åttamånaderskurser), dels f_~an a o · o d k ) De forra genomgar k . o" (tre- alternativt sexmana ers ur ser . d ~rntva f o ders s ecialiseringskurs och kommen eras dadrefter en f .. y~al m~nSaJ·o·· - elltr landbefattningar (underhållstjänst, se an som ann<ar t ··· ·· · 1 d bastjänst). Reservof~icerare med akademisk examen tpnstgor l an -
befattningar (forsknmg m m). 
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Rekrytering 

För att öka rekryteringen a v duktig ungdom till försvaret l ar 
den italienska marinen organiserat en internatskola, "Morosini Col
lege" i Venedig, som i princip är ett treårigt gymnasium. MariPen 
svarar för lokaler, administration m m medan däremot lärarnas '· ·
ner etc icke faller under försvarshuvudtiteln. 

Eleverna kommer från hela Italien och genom skolans goda ryl te 
är antalet sökande mycket stort. Efter hård gallring tas cirka 180 
elever in i första årskursen för att därefter ytterligare gallras. I'ct 
är således en elit, som genomför de två sista årens studier. 

Utbildningen följer studiegången vid motsvarande civila gymn.1-
sium men med mera tid (två timmar/dag) för fysisk träning. Varje 
klass har en sjöofficer som chef, främst i egenskap av "klassför'
ståndare/husfar". Militär utbildning förekommer endast i begräns d 
och orienterande form (cirka 50 timmar/år). 

De materiella utbildningsresurserna vid skolan är utomordentlit,1 . 
Såväl studielokaler, förläggningar och samlingsrum som anläg·~
ningar för fysisk fostran är a v mycket hög klass. Detta ger en stud t'
vänlig miljö. Erfarenheterna av skolan är i hög grad positiva. E• t 
stort - och alltmer ökande antal av de färdigexaminerade elever11a 
söker inträde vid sjökrigsskolan, en mindre del jämväl vid försv<t
rets kadettskolor i övrigt. 

För att i övrigt komma tillrätta med rekryteringsproblemen (lik
artade våra egna) inom försvaret arbetar man på bred bas, när det 
gäller åtgärder för att göra yrket attraktivt och konkurrenskraftigt. 
Här må nämnas de linjer som marinen följer: 
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förbättrad befordringsgång för officerare och underbefäl 
högre pensionsåldrar 
möjlighet att under vissa förhållanden få förtidspension 
utökad rekryteringsbas för inträde vid sjökrigsskolan 
sänkt antagningsålder (16 år) för kontraktsanställd persom.l 
snabbare befordringsgång för fast anställd personal med sex
årskontrakt 
fast anställning med treårskontrakt gällande vissa yrkesgrena ·· 
(kan inkludera vpltiden) 
ökade löner och andra kontantförmåner 
förbättrade bostads-, samlings- och mässlokaler för olika per-

sonatkategorier och deras familjer; denna faktor anses vara 
synnerligen betydelsefull. 

slutintrycket av personalpolitiken inom den italien~k: .. ma;it;en tv . .. r krav på disciplin och kunskaper parad me . ?rstae se or tdag a k.ld problem och personliga önskemål. En hnJe som leder den ens 1 es . . . . 
till gallring när så behövs- en nkug lm Je. 
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KOMMENOCRKAPTEN 

GUNNAR HAGMAN 
Personafulredningar 

i US Navy 

stål marls.~ och aprilnumre:1 a v flera amerikanska militärtidskrifl e 

r att asa om en utredmng angående l'k . r 
försvaret f .. US N . o I a personalproblem 1110111 

o ' ran:st . a vy. Utrednmgen tillsattes för u n e fä 
1 

R
ar sedan o~h fick sitt namn, The Alford Task Force eft gl d r : t t 

ear Adm1ral J h M Alf d , er e an n 

svarig för US N~ n, o.r . Denne var under Korea-kriget a 1~ 
f Il d vf!. s ~peratJoner och är känd som en mycket kra ft-

u AI~adn ~~e stor .orn1aga att genomdriva sina ideer. 

n e nmgarna till a tt utrednings ·11 o 

kanske främst att o k gru~pen tJ sattes var manga nv n 

samt den ökade av~~~1~;~ ;;~nr~~y~nngs~ekhov ~eke .kunnat fyll ls 

graderna 0 h o a:y, IC e mmst 1 underbefä s

b.. . . o c I} og matte det ha funmts motiv för utredningen I 

.oqan av ar.et ra.mlade nämligen gruppen en sammanfattnin . 

~.Itt arbete, vilken mnehåller förslag till förbätt . . . k .g a v 
an 82 punkter Och _ d o • • nngar l IC e mmdre 

- b" ~ . . som et star I apnlnumret av "Our Nav'" 

ord m:fntersoor hball~. lkmidnnet.'. att förslagen icke enbart är en ma:,a 
' m etan an et ar und k · · .. 

nog följt utredni o ers nvet av mannmmistern, so·n 

framlagda försla;eg:.ns arbete. Saledes står marinministern bakom de 

Man bör vara mycket fö 'k · d .1 .. 
utredningsresultat f o rsl tkig me att ti lampa erfarenheter od1 

ran storma ter med lo .. 
annan inställning till försvaret än i S . a;?t stordre resurs~r och 

utredningsförslagen ä d k .. d venge. ISSa av e nyss namncia 

grunden av de r oc o var a at.t referera och ses mot bal<-

fördes av amir~rle~~~~s::a ·d~t man~a be!älssys t:met, som fram

många fall okonventionella~ Ine:nn; ndsknfts r~:aJ11~mmer. D en i 

manar kanske till efterfölj' d .. Y h~ prlobdlemen .. ar v~~görande oc!1 
aven ar I an et Forst bor k k .. 

gas, att utredningsresultatet icke enbart är en., k . b d ansdel s~, 
Arbetsgrup h · f s nv or spro u n . 

för olika b~f:i~sk:~e~oo~:ro~~tf:~t;~~~ep~es~rk var.:.id m.~~ga företrädare 

-orter. 
1 a tjanstgonngsplatser och 

348 

Befordrings/örhållanden 

A.rbetsgru p pen föreslår ökade möj ligheter till befordran i förtur 

för officerare samt vill införa större urval vid befordran även inom 

andra befälskategorier. Och för att förhindra att de teoretiska bety

gen blir avgörande i alltför hög grad föreslås, att goda vitsord från 

praktisk :jän~t skall vara en form av "inträdesbiljett" till teoretisk 

vidareutbddnmg. 
Det förtjänar påpekas, att arbetsgruppen förklarar sig ha fått den 

uppfattningen, att det bästa sättet att belöna en skicklig man är 

genom befordran; denna uppskattas mer än löneförhöjning. Detta 

påstående får väl tas med viss reservation, eftersom en befordran i 

de allra fl esta fall även innebär en löneförhöjning. 

Löneförhållanden 

Alford-gruppen framlägger icke något förslag om höjning av 

grundlönen, men detta komplex låg med säkerhet utanför utrednings

direktiven. Löne- och pensionsfrågorna samt frågan om möjlighe

terna att minska avgångsfrekvensen är nämligen nu föremål för 

utredning av en särskild arbetsgrupp inom Pentagon under ledning 

av Rear Admiral L E Hubbell, USN. Frågan om införandet av en 

gemensam officerskår för hela försvaret skall även utredas av denna 

grupp. 
Bland Alford-gruppens förslag inom löneområdet kan nämnas, 

att sjötillägget föreslås återinfört för officerare, för vilken kategori 

det avskaffades 1949. Enligt det nya förslaget skall sjötillägg utgå 

till all personal, oberoende av grad och till sin storlek bestämmas av 

sjötjänstgöringens längd. Sålunda skall mindre än sammanlagt två 

års sjötjänst ge 15 dollar/mån, ytterligare två år ger 30 dollar o s v. 

Högsta sjötillägget föreslås bli 105 dollar/mån att utgå till personal 

med mer än 12 års sjötjänst. 

D et bör kanske sägas, att man inom US Navy redan tidigare in

fört ett särskilt lönetillägg för underbefäl tillhörande vissa yrkesgre

nar i den dubbla avsikten att både befrämja rekryteringen och mot

verka förtidsavgångar. Föreskrifterna för detta tillägg är välgörande 

enkla, i det att en viss summa utgår till dem som tjänstgör inom 

dels särskilt svårrekryterade yrkesgrenar, dels sådana grenar, där 

avgången till civil tjänst visat sig särskilt stor. Kan vi tänka oss mot

svarande "skräddarsydda" bestämmelser införda i Sverige? Att döma 
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av t ex diskussionerna i samband med sjuksköterskebristen verkar sådana rörliga löneföreskrifter icke tänkbara hos oss. 
Arbetsgruppen föreslår vidare översyn av flera föreskrifter angående förmåner av olika slag. Det är inga genomgripande förändriPgar men de anses önskvärda för att undanröja diverse mindre mi.,snöjesanledningar. Man vill sålunda ha ökade möjligheter till sjukoch tandvård även för anhöriga, höjda ersättningar vid flyttn i 1g och tjänstgöring på avlägsna orter, snyggare arbetsuniformer san1t sist men icke minst krafttag för att förbättra bostadsförhållandena för personal, som tvingas flytta mot sin vilja. Dessa problem är tydligen vanliga inom alla länders försvarsmakter men beaktas ol i ~ a. 

U t bildnings förhållanden 
Ett av Alford-gruppens mer omfattande förs lag rör den militära personalens civila kompetens. Många officerare i OS Navy har redan en akademisk examen. Nu föreslås åtgärder för att underlätta akademiska studier, bl a skall tjänstledighet med lön kunna bevi ljas under det sista året före examen. Vissa villkor är dock förkn ippade med denna förmån, så måste exempelvis den avsedda examen a vläggas och vidare måste vederbörande binda sig för fortsatt tjänst i • o o mmst tva ar. 
Frågan om civil kompetens för personal, som genomgått viss mtlitär utbildning, har gruppen tagit upp. Den anser, att många i det militära förvärvade kunskaper är väl utnyttjbara i det civila liwt och ifrågasätter, om icke militära tekniker är lika kunniga som sina civila kolleger inom samma bransch. Att "översätta" förs lagen ti ll svenska förhållanden är svårt p g a olikheter i utbildningssystemers uppbyggnad. Populärt uttryckt kan man väl säga, att det gäller a· t undersöka om icke exempelvis ett underbefäl, telehantverkare, med sina stora praktiska erfarenheter har samma kunskaper som en läroverksingenjör inom samma område. Om så icke är fallet skall man undersöka vilken teoretisk skolning som bör tillkomma i de militära skolorna. Ett annat alternativ är att införa någon sorts begränsad civil kompetens, som den militära tjänstgöringen leder fram ti ll. Denna föreslagna civila kompetens synes ofrånkomligen kunna leda till ökad förtidsavgång men avsikten är tydligen, att ifrågavarande kompetens icke skall vinnas före en i förväg bestämd kontraktstids utgång. 
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. "nstgörings förhållanden 
Ja r k b f' l k t o-or i er har undersökts av ar-Förhållandet mellan obi l~ e ~ skea f~~nit allt helt tillfredsställan-1 som uppen artgen lC o f' b f'J betsgrupp~t; funnit att de yngre officerarnas förmaga att .. ora o e a de. M.an .. a. ' d å bristande övning. Gruppen foreslar en är bnstfalhg,d bebrofe.I:l ke p för att komma till rZ.tta med missför-

k Pletteran e e a s urs k tt om . f f o US N a vy synes unna vara e hålland.enda. D~ss~ udpepgdtebteartterr:l~m vår SJ·öofficersutbildning. Före-. l" 1 en pagaen ·k f" o 111 agg . k .. h" de rt.sk att den nyblivne fänn ens ormaga r c e en over an gan . d ' k Igge~ . ~ befäl blir mindre, om kadettutbildningen s?mmartl !C e att fora hålles och kadettens befälsutövning icke hela uden kontrolle-samman k . av särskilda kadettofficerare? . ras;~; y:::~g~~Jerbefälets ställning, svårigheter .~ tkt ulplprä~:håll\~~~ .. . " .. nan ibland blir satt att skrubba dac e er gora en . stallnmg, nar I . h k o 't föremål för arbetsgruppens m-... ssysslor" ar oc sa van ' ll re SJ011~~n d .. o l des ett problem med anknytning tl sventresse. 'A ven etta ar sa e · f' oss har icke ska förh ållanden, men några förslag av mtresse or 

avgivits. h.. . Sver.tge välkänt problem har arbetsgruppen tagit Ett annat ar l "T h b öka "mligen den sjöplacerade personalens mOJ tg eter a~t es upp, na M b" do komma ihåg, att detta problem maste vara hemrknet. " an. uors ~avy med enheter stationerade över hela klotet. myc et storre l 
· · · · !'gen det f" lag är dock värt att omnamna, nam l Ett av gruppens ors .. M ·u ha mindre som rör förhållandena under varvsoversyn. an Vl . .. -k .. . under denna tid samt att varvspersonalen l storre ut va .. tto~mg skall utföra förekommande arbeten. I stället skall fa:y-strac bm~.g . få ökade möjligheter till ledighet och teoretlS \.a gets esattnmg ' 

studier. 

Övriga förhållanden . 
.. .. f" 1 01 två större utredmng-Alford-gruppen framlagger aven ors ag. n . l ll o .. .. T heten att avlägsna meffekuv persona ' a tsa ar. Den ena ror! m.OJ tg d . de beträffande statsanställd personal. en ganska revo uuoneran e l .. l ... d -M k ll enligt förslaget särskilt undersoka all person~ s tpnst ~g an s a . ... ·· · året Om vederborande enhgt lighet under det tiOnde qanstgonngs .' . . .k kall han 

d "k . ·eke anses fylla vissa 11111111111 rav s denna un erso nmg 1 
M h f" k 

.. h d 'a' rvid tilldelas en avskedssumma. an ar or-unna uppsagas oc 
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utset~, att må~~a. kanske kommer att ta denna chans till avskeJ 

premie och fnv1ll1gt prestera så litet att de bi1· " k ·d d " p· s
I o d ' r a vs e a e . or
kusten av sa a~ personal anses dock icke vara att beklaga I "T 

Olmner n~an till rätta med dem som "endast lyfter lön" . hs~ et 

utom penswn efter föreskrivet antal tJ.änsteår Mai1 ha -~le e,s
att k d d . · r ra 01at '!t 

.. dett avs e a~ e av Improduktiv arbetskraft skulle spara av s.·e ' 
var a summo t "/\" · -
. r a staten. n ven om summor och t 'a'" t .. . . 

k .. ·· · f'" b J< ns gonngstJde 
!C r.ar Jan: Or ara med svenska förhållanden kanske ett räkneexem~ 

pe o~~ av ll~tresse. E:1 man som börjar sin tjänst i försvaret vid 17 

ars a er oc planenligt slutar vid 37 år har statistiskt sett 31 o l 

att leva och kommer under dessa år att lyfta 46 500 d Il . ar (.V'r 
O h · '"II · G • o ar 1 pensiOn 
d~ at I sta et t_I_~ldelas en avskedssumma på förslagsvis 10 OliQ 

o ar 1ar staten tJanat 36.500 dollar Detta fo""rfa . .. . .. 
s r . k . nngssatt ar lir 

prung_ Ige~ IC ~ avsett att tillämpas inom officerskåren men k -

~~~- VIssa __ Jukstenn~ar ä~en tillämpas där. Kvalitet måste alltid va<·~~ 
I Igare an vantitet, papekar man. 

t 
Dden_ andra ~thredni~gen~ vars direktiv uppvisar stora olikheter med 

u re mngar VI ar gJort s · II f .. 
kartlägga alla beställ . I _vengeUeS er n _ar sysselsatta med, skall 

·· · nmgarmom Navy1avseende å· 'f . 
tJanstegrad (Iöneställning), utbildningsbehov och fysisk; kr~~~gi ter, 

Slutord 

Referatet av arbetsgruppens förslag kan Iämpli'ge I d 
ett · t · 1 d . n avs utas me 
.• 111 erVJUUtta an e av amiral Alford· "Allt vad . f· · .. k .. 
a t '"k · · VI orso t gora 

r b a t o o a vahqe ~ans yrkesstolthet och hans tillfredsställelse med 

ar etet, ~~ at_t. an onskar kvarstå i tjänst". 
Vad gor VI 1 Sverige? 
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Med förfottarens tillstånd 

översatt av 

KOMMENOCRKAPTEN 
BERTil lAG V All 

Churchill som krigsledare 

En analys av B H Lidde/l Hart* 

De fyra, främsta europeiska krigsledarna under andra världskriget 

var Hitler, Churchill, Stalin och Mussolini. Som regeringschefer i 

sina resp. länder svarade de även för den högsta ledningen av krigs

makten, ehuru endast en av dem innehade en militär grad, nämligen 

marskalk Stalin. Vilka kvalifikationer hade nu dessa som krigs

ledare? Hur effektiva var de under utövandet :J.v sina resp. chefs

skap? 
Propagandadimmorna ligger fortfarande så pas:; täta kring Stalin, 

att det är omöjligt att analysera eller ens uppskattningsvis bedöma 

hans förmåga och sätt att verka. Beträffande Mussolini är frågan 

lika svårbedömd, då han dels helt ställdes i Hitlers skugga, dels säl

lan sökte påverka sina militära rådgivare eller militära befattnings

havare vare sig de nu var tyskar eller italienare. Han var starkt in

tresserad av militära problem men samtidigt väl medveten om sina 

bristande tekniska kunskaper. A v allt man med säkerhet vet är, att 

han aldrig insåg det verkliga behovet av militära maktmedel liksom 

ej heller fattade konsekvenserna av det ambitiösa krig i vilket han 

störtade det italienska folket. 
Endast beträffande Churchill och Hitler finns det möjligheter till 

analyser och bedömanden. A ven om deras verksamhet länge legat 

dold bakom propagandans dimridå finns nu i båda fallen överflö

dande forskningsmateriaL 

Winston Churchill var en märklig man och han framstår som ett 

lysande undantag bland dåtidens demokratiska medelmåttor. Han 

inte endast framkallade beundran genom sitt stora kunnande utan 

även väckte tillgivenhet trots sin starka egocentricitet. Med sitt sinne 

för det historiska skeendet kunde han stundtals visa stor framsynthet 

likaväl som motsatsen av hänsyn till rent taktiska skäl eller då han 

lät sig förblindas av sina käns lor. När han inlät sig i strid angav 

* World Copyright Rese rved 
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kamplusten kursen, beräkningarna dränktes i ett överväldigande känslosvall och för sent fick förnuftet komma till tals. Kort sagt, hans dynamiska natur var starkare än hans sinne för statsmannaskap och strategi. När han kom med i regeringen år 1939, var det för sent att avvärja den fara, som han förutsett, efterso111 händelserna liksom förra gången med tragediens oundviklighet le de mot än större faror, vilka han inte kunde förutse . Historikern Churchill framstår bäst i inledningskapitlet till en första volymen av hans krigsminnen under den träffande titeln: " The Pollies of the Victors". Här framhåller han klart hur det fredsfördrag, som påtvingades Tyskland efter första världskriget jämnade vägen för Hitler och det nya världskriget. Han brännmärker J e ekonomiska klausulerna som varande både skändliga och dumma. Sedan har han på ett slående sätt skildrat hur den brittiska regeringen under det gemensamma ledarskapet av Ramsay MacDonald och Stanley Baldwin sorgligt nog inte fattade den uppenbara fara, som uppkom med Hitlers makttillträde år 1933, och hur upprmtningen förhalades trots att de såg det röda varningsljuset. Hans anklagelse framföres med skärpa och förlorar ingenting av sin styrl a även om den blandas upp med ett visst överseende. Men detta , r inte hela sanningen. Det finns inte ett omnämnande eller erkännande av det faktum, att Storbritanniens upprustning var handikappad redan från starten, eftersom själva grunden tidigare blivit hänsynslöst raserad. 
Churchill förenade själv krigs- och luftförsvarsministerposten a från 1918 till1921, som var en avgörande period för krigsmaktens organisation. Flygstaben hade utarbetat en plan enligt vilken eftc -krigstidens flygvapen (RAF) skulle bestå av 154 divisioner varav 40 var avsedda för hemmaförsvaret. Under Churchills ledning minskades dessa till 24 divisioner och blott två för hemmafronten. Vidare förkastades planerna på statsunderstödda flyglinjer över hela imperiet. När han år 1921 förflyttades till en annan post inom regeringen kommenterade "The Times" resultatet av hans tid som flygminister på följande sätt: "Han lämnar det brittiska flyget, som nu ligger i själatåget, och det enda som återstår torde vara att ge det en militår begravning." 

A ven i krigsministeriet svek han sorgligt nog alla de driftiga yngre officerarna, som hade ställt sitt hopp till hans framsynthet som ivri;; förespråkare för stridsvagnar i ett tidigare skede av sista kriget. Til l 
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o o 00 ""ldre skolans män organisera armen d ras bestörtnmg ttllat ~an den a r· 1 de det bästa tillfället att eligt modell 1914, vangenom man o.r o.ra VarJ·e år under tiden en ' fter moderna pnnCiper. G lk rekonstruera o arme!: a: finansminister' skars armea~slagen ned, vi e~ 1924-29, da han d kl" av Storbritanmens hlla men myc h t drabba e utvec mgen G d "d' h i synner e . ko do ledde världen va l eer oc k 
lovande stndsvagns ar, som a et b .. ff 

konstruktioner etra ;r· r · helt mekaniserade kåren efter många År 1927 uppsattes en orst~ . f o Fuller's och min sida. års argumenterande och anstr~ngmngar l ran till armen framförde Under en debatt m:d anle~mnLg a _v anWs oa~:~ngton-Evans, vältaligt d k · · 1stern S1r ammg . · · dåvaran e ngsmm .. ' M .d. . flytanden inom kngsmml-d l d tta forslag otstn Jga 111 l för e arna av e 11 ·.d f" laget till föga mer än en s <.~gga, steriet reducerade eme ern h ~rs tt till kårens chef i förtvivlan med påföljd att F~llder, :om ak de uJtas: gsick till angrepp med en skarp o begar e s1tt avs e · b k · d över utgangen h" b . l d "Finns det en me amsera artikel i "Daily Telegrap . ettt a d a hade jag offrat min kår?" Artikeln väckte se~satl?n. ~e.nm~ e~~r J·ag hittills fått kom-.. l . d ··u ing vld kngsmmlstenet, d pnvl eglera e sta n . f ll o dde J· ag mitt mål genom en h o . g velat I vaqe a na R k ma oc ga, som Ja . . d ansvario-a inom regeringen. a t kritik, som kom att nkt~s _mot ~ T .? rådgivare att de gjort på sak meddelade krigsmn11Sternk;ma ml lta:saerades i all hast (ehuru ·11 ll ·· otlöje· och aren orgam f honom tl a n!,ant a ' h f u hade ått förlorad). Strax e ter värdet av att fa Full:r s?11b1.c de 11
.lll ; hos Churchill och kunde denna händelse blev Jag 111 JU oen tl uknc o ring av armen. De fick f r o ynpunkter pa en me amse b ram agga mma s h r· tid syntes utsikterna mycket ra. ett gott mottagand~ oc .. or_ en d t idsvagnskåren och syntes Churchill hade be:lstat ovm~gl:r me s ~an ställde krigsministeriet . d Han glCk t o m sa angt att 11 l" Imponera . d b . d kavalleriregementena e er a ta inför valet att helt slopa e de~' . na ll k alleriet klarade anfallet mekanisera dem. Men det t r~ l t.'.one . a a v och han fick ge vika för deras mvandnmgar. d . . ·11 · ·· han re ov1sar sma Churchill håller sig bättre n samh1mfgen, __ nar öka takten i Stor-. f"" tt från 1934 oc ramover anst rängmagar or a · och därio-enom åstad-Il f .. 1 o ma upprustmng b britanniens a t or angsa~n h.. ade framfart på detta k "kt till Hitlers egen o amm om~a ~~ motv~ han utvecklade en enorm aktivitet i upprustnings-o~rade. A ve?. OJ. dd Mi.inchenöverenskommelsen, torde han fragor och hprtllgthavfsky . de b tämda åsikter om den kurs, som . d enden a t mm re es k . h ll 1 an ra avse lo . oskina Han tyc s eJ e er borde styras, an vad han senare aut pa . 
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ha insett hotet mot världsfr d d o 
tilläts ta de f·· c e en, a Japan och det fascistiska Ita]l n 

orsta stegen 111 t · h .. ' -..n 

hela Nationernas Förbund li:so agfesswn oc . dar.t:led förlöj1i g:1 de 

under det spanska I'nbo" ·d 'l . m. lans .sympatte r for francomän l' en 
. c t es <:nget 1c <e ficl J · d 

liga syftet med H't! . h M l' . .. ' wnom att mse et ve k-
J et s o c u s so lllJS stod åt dessa 

Man kunde förvänta sig att han o o '. 
att inse den strategi'slra f' m nagon skulle vara den föJ ' te 

... ' " aran av en fas · t' k 
hJalp från Tysldand och Ital· T .. c fc.~s IS seger vunnen n ed 

d 
c Ien. vartom orledd h . kl 

mc vetande att satsa all s· l f . es an av SJtt a~s-
c c In ua t mot f" "j f o 

och Frankrikes sida att l 'd d l . va~Je orso < ran EnglaJ' ds 

nien. Först i april 1938 ledJ a ke~ tys <:Italienska mf!ytandet i Spa-

b 
. ' se an nget pagått . .. o o h 

hkanernas öde redan var . .. J nara tva ar oc rep u-

alla de faror, som en nazis~;;J~~t, andrade han åsikt ?ch fram h 511 

Storbritannien. Franco-seger skulle mnebära tör 

Aven i fraaga 0 s b · · 
• c m tor ntanmens fö f" b d 
m flytande mindre värdefullt .. d d rsv~rs or ere e.ls~r var h~ n s 

syn till hans traditionella ins~ä~{~i~a t'!Je} .. uncle ha blivit med hån

döme stundtals kunde kl' k H g dl orsvaret, om ock hans om-

l. 
JC a. an me ger efter dat l l " 

ra Jtetet att han alltf" .. d .._ 1an amnat ami-
o ' or garna go tog dess f · " o 

ubatshotet had b!' · b .. . upp attnmg om hur !a1 ,~ t 
e I VIt emastrat". E h ll · o h .. . ·" 

som skyddet av de br'tt' k .. l fl e er m sa g an faran for b k-

l . . r Is a or ogs artyge fl f 11 
Igtvis kom hans SJ.älvsäk f" "k . n mot yg~n a . Olyck-

. . ra orsa nngar att yrt l . l { 
am1ral1tetet och f" 1 · d er 1gare m1ss c; a 

or 1111 ra att mera fra o .1 f' 
gällande. Han anslöt sig till " l l c msynt~' asJ <ter Ick göra <ig 

träddes av amiralen Chatf lds(aF~s <:epp~~.klo!an ' som kraftfullt föJ ~-
1. . . Je ors te SJO ord 1933-38) h b 'd 

en 1gt mm menmg till att d" . , oc 1 rug 

verkliga hot, som kund ·Tan ange~o~n..~elt bortsåg från det en la 

och ubåtar. e n <tas mot var SJomakt, nämligen från fl . ·g 

Jag erinrar mig klart hur hans inst"ll . . 
förfäktade under måJlga d' k . a mng var till dessa frågor, 

. Is usswner. Den . b'ld b k .. 
genom gJorda k · .. na mmnes 1 e raf t::ls 

antec nmgar over hans t l d f o 
punkt. I januari 1938 fran h"ll h .c "F! u ta an en ran denna tid-

~ch skyddade örlogsfartyg, ko a!
1
d
1

' . frghotet n:.ot rätt beväpnade 

A o d an a ng a en avgorande b t d 1 ' 
tta mana er senare u re ad h . e y e se . 

satte· "Detta . f" . PP dp e an denna Sin synpunkt och fon -
. l oremno- me det fal t bo 

var föråldrade o k · .. ' um, att u ararna otvivelakti<'t 
som ett ngsavgorande va en b .. ' 

terns demokrater en känsla a t 'llf" 'k ph system, orde ge vas-

H 
v 1 orsr t oc trygg! o h " 

an underskattade även o b . .. let pa aven . 

effekt på markstyrko; och d m al~:drJ~te namner det, flygvapnets 
' omen o ar 1938: "Man kan med vi 's 
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tillförsikt säga, att hela krigsförloppet i Spanien förr bar visat flyg

vapnets begränsning än dess styrka .. . Vad beträffar de stridande 

förbanden utgör flygplanen mer en komplikation än en stridsavgö

rande faktor". Andra observatörer drog däremot en helt annan slut

sats av dessa operationer - en slutsats, som skulle bekräftas under 

kampanjerna i Polen och på västfronten 1939-40 - där tyska stört

bombare i förening med stridsvagnar kom att fälla utslaget. 

Stridsvagnarna betraktade han fortfarande som det långsamma 

vapnet från 1918 och kunde därför inte fatta blixtkrigets taktik 

med snabba mekaniserade stötar, som trängde djupt in för att av

skära fiendens förbindelselinjer. Han medger detta i en redogörelse 

över 1940 års kampanj, och säger: "Jag förstod icke den våldsamma 

förändring som skett sedan sista kriget i och med massinsatsen av 

snabba och tunga pansarenheter. Jag visste om detta, men ändå hade 

min inre övertygelse inte ändrats, som den borde ha gjort". 

Detta rättframma erkännande förvånade mig, eftersom han ofta 

hade hört och även läst om Fuller's och mina synpunkter på det 

mekaniserade krigets möjligheter. Kanske fanns förklaringen till 

Churchills förvånansvärt dubbelbottnade inställning till stridsvag

narna i ett yttrande som en gång fälldes av hans nära vän och med

arbetare, Brendan Bracken: "Kom ihåg att Churchill alltid är och 

förblir en k a valler ist". 

Ehuru han var snabb att förutse och varna sina landsmän för ett 

Hitler-Tyskland, visade han märkligt nog ringa intresse för den nya 

militära teknik, som gjorde denna fara så mycket större. 

I de diskussioner, som förekom under de sista åren före krigsut

brottet och i vilka vi båda deltog, uppehöll han sig mera vid de 

kvantitativa än de kvalitativa aspekterna. Detta gammalmodiga syn

sätt förledde honom att omhulda och bevara illusionerna om styrkan 

hos den franska armen, vilken han beskrev som "den bäst övade 

och mest rörliga krigsmakten i Europa". Och detta var året före 

krigsutbrottet! 

På hösten 1937 förvånades jag över, att han inte längre ansåg den 

tyska faran så stor som förut, och i oktober meddelade han offent

ligt: "För tre eller fyra år sedan var jag en högröstad orosstiftare ... 

Trots risken av att vilja profetera är min fulla övertygelse nu, att 

krigsrisken inte är överhängande och jag tror alltjämt, att vi har 

goda chanser att slippa ett storkrig under vår livstid". 

Betecknande nog sade han följande vår: "Jag vill inte dölja det 
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faktum, att om jag tv · d ·-r Il 
skulle J·ag va··!· k m~a es va Ja me an kommunism och nazisn, 

Ja ommun1smen". ' 

. Sedan emellertid Österrike blivit våldfört . o h f . 
Tjeckoslovakien N.. h 1.. . . ' m s ag an aran t ·r 

h . . .. a~ an s appt Sll1 misstro mot Sovj.etryssland 
an 111te sen att stod a . r · l ' \ar 

allians sot~ motvik/ t"l~e~~li1gens l ors ag om el: fransk-brittisk-ry k 

käm a Ch . '.. .. It ~rs p aner. Han gjorde allt för att be-

ga i~ställn~~be~~~~~~:~~~~o~~~~c~bg~~~~sJ m~d 7iotler ?ch ~allsin_ li-
under dessa avgörande år h . . e ~~g ran Sin basta sida 

V.. l. f k ' oc synes mstmktivt ha insett denna t d 
asent tga a ta. 1 s 

be~!~~rp~-~~lel~s nä_sta övefrgrel?p följande vår ändrade Neville Chat"'l -
o s Igt Sll1 upp attnmg och o- d h l kl . 

mande garantin till Pole oavf·· eJ_: e t _ver Ighetsfräm-
.. d . n utan att ens orsakra s1g R 1 d 

s~? . Churchill sanktionerade medan Lloyd G klokm yss an s 
holl d t · · · d ' eorge o t nog fram 

I~issle:t ~~~:s~~~~1~I~e. e;{~a e~a~~7~~~!~~~;~se. Churchills im~uls _had~ 
saker om sitt val - "H.. h syns han ha vant mll1 re 

va.,! t tillfälle och. på otill~~ed:s~:~{:~~aets ett ~esl~~k vid ett o~!ckligt 
masteleda till slaktande av t. .1. ~.run_ ' VI et med sakerhet 

L .k .. 10 m1 JOner mamuskor" 
1 val d ··dd h · 

tiska ledar~n ~~:~ounJan:an li~som flertalet av Storbritanniens poli-

i den dåraktiga tron att gdfor Lllolyl d George, ~enna okloka garanti 

f .. ' en s w e stoppa Hit! D h ld . 
orekommit ett märkligare fall l . . .. er. et ar a n g 

inflytande av rättl11a··t,·g . d" . av wlleknvt splvbedrägeri under 
. 111 1gnatwn. 

Kngsutbrottet återförde Church "ll .Il . 
redogör för all o .. d h . J ti regenngen. Hans memoar"r 

a atgar er an VIdtog fö .. k d T .. 
ningarna såväl inom som utom sitt e e r att o ::t e mi Ita~~ ~u st 
avslöj.ande d o d · h .. g t departement. Men de ar aven 

' a e VIsar ans oformåg , . k 
trän", genom alltför stort intresse r· ~'at: 111te s:, s oge~1 för bara 

tendens ökades genom det sa··tt o _olkr khngsls!?el~ts . detalJer. Denr a 

d f 
pa VI et an at s1g t ··ff 

e ormuleringar en sak . . .. 1 k J Usas a v tra an-
h . ' som Jag SJa v unnat k D o M .. 

l
e en-kr~s~~~. uppstod och under det följande år~n~:~er:. a . ubnl~ 
1ans mditara rådgivare v·d d . an Img J 
"Focus" "lk b d I e_ pnvata sammanträden med hans 

' VI en esto av en liten .. . k 
hans synpunkter på d k f grupp manms or, som delade 

en tys a aran. Gruppen best d l 
medlemmar, som senare ingick i hans l . k b. o . av ett anta 

manträden 01nbad ha · d .. <ngs a mett. V1d dessa sam-
n mig re ogora r · d . k 

Av de efterfölj"ande d. l . f or . e strategis a aspektern a. 
. . Is nisswnerna ramgick d dl. .. 

tidigare år, att han inte ville d et ty ~gare an under 
go ta en synpunkt, som mte passade in 

358 

· hans eget tankemönster. Dessutom kunde en formulering vara så 

~räffande, att den hindrade honom från att följa det sakliga resone

manget, medan hans tankar enbart kretsade kring formuleringen. 

Om hans stridslystnad var stor, så motsvarades den inte av ett lika 

stort förutseende. Från den första krigsmånaden och framöver pro

pagerade han för åtgärder, som skulle innebära en kränkning av de 

neutrala skandinaviska länderna i syfte att vinna ett offensivt över

tag över Tyskland. Detta framgår tydligt av hans egen redogörelse 

och till denna bifogade memoranda, även om han utesluter sina mest 

eldfängda yttranden, vilka alltför tydligt avslöjade hans avsikter. 

Till en viss grad insåg han väl, att detta skulle provocera Hitler till 

motåtgärder, men han arbetade i den villfarelsen <1.tt "vi har mer att 

tjäna på än att förlora genom ett tyskt angrepp mot Norge och 

Sverige". 
Churchill antecknar med beklagande: "Utrikesdepartementets 

försvar för neutraliteten var alltför stark, för att jag skulle kunna 

övertyga om motsatsen". Men hans synpunkter vann gehör efter 

Rysslands anfall på Finland och den känslostorm detta väckte i Eng

land. "Jag välkomnade denna nya och gynnsamma vind, vilken gav 

oss en välkommen anledning att försäkra oss om den strategiska 

fördel, som en avskärning av den viktiga järnmalmstillförseln till 

Tyskland skulle innebära". 

Han bortsåg tydligen från de fatala följderna av att Ryssland 

och Tyskland tvingades till ett samgående, som dessutom kunde in

veckla Storbritannien i ett krig med bådadera, medan landet ännu 

var farligt svagt på de flesta håll men speciellt på västfronten. Me

dan Hitler talade om "thinking with the blood", lät de demokratiska 

ledarna olyckligtvis sådant känslotänkande styra deras handlings

sätt. 
Endast genom Finlands plötsliga sammanbrott räddades England 

från att komma i krig med Ryssland, vilket kunde medföra fördubb

lade påfrestningar. Likväl återkom Churchill till den planerade ope

rationen mot den norska Atlantkusten i avsikt att vinna kontroll 

Över detta neutrala område. Men en mindre tysk invasionsstyrka fö

rekom och omintetgjorde planen genom att besätta huvudhamnarna, 

medan försvararna uteslutande ägnade sin uppmärksamhet åt den 

brittiska sjöstyrkans inträngande i de norska farvattnen. Britterna 

var för dåligt förberedda och deras motåtgärder förfuskades. Chur

chills alla drömslott hade därmed störtat samman i tur och ordning. 
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C_hamberlain. fick emellertid bära skulden för alla misslyckand n 
vdkaJrat~t_vmgade hans avgång liksom de även öppnade vägen tiil 
premtanmmsterposten för Churchill. Det var historiens ironi cll 
ödets, att Churchill fick sin möjlighet till högsta makten som resu 't:r 
av ett fiasko till vilket han själv var den störste bidragsgivaren. t 

Då han inte förstod den moderna, mekaniserade krigskonsten, k 11 
hans va~1a f?r felberäkningar att bli än ödesdigrare, vilket sP .1. r~ 
skulle vtsa stg under invasionen i Frankrike. När han uppman 1 de 
anneerna att överge försvaret av floderna och i stället gå till våld
samma anfall, avslöjade han inte blott sin okunnighet om de fran :ka 
armeernas brist på moderi1a medel för en motoffensiv, utan förleode 
även de allierade att missa sin sista chans att hindra det tyska ge
nombrottet. Om de hade koncentrerat alla sina krafter på att halla 
de åters:ående flodövergångarna kunde de möjligen haft en ch a'ls. 
Den spht_trades emelle_rtid genom att man med otillräckliga pans.1r
styrkor nktade offenstven - enligt 1914 års modell - mot tysk 1r
nas flanker. 

I denna katastrofens mörka stund framstår Winston Churchdls 
kamp:ilja i all sin glans. Ehuru full erkänsla måste ges det föredö.11e 
han vtsade, skulle man ur historisk bedömningsgrund begå ett m t<;s
ta?, om man överskattade hans inflytande på läget. Britterna bar 
mmd~e ä1: a~dra ~olk varit beroende av inspirerande ledarskap. De
r~s h_tstona mne~aller relativt få lysande framgångar men är bnt 
for sma segrar pa slagfältet. Blott och bart det förbållandet att bli 
ställda med ryggen mot väggen har ofta varit tillräckligt för att reta 
dem. Följaktligen kan i deras fall ett inspirerande ledarskap mera 
b~trakta~. som ~n extr.~ tillgång ät~ ett behov. Det kan möjligen be
ho~as, nar de ar uttrottade, men mte när de träffats av ett slag i 
anstktet. Det var Dunkirk, som mer än något enskilt inflytande, drev 
dem tillsammans. 

För övrigt förledde Churchills stridslystnad honom till offensiva 
åtgärder, som inspirerats av nya felbedömningar. Den första villh 
reisen var, att han trodde kriget kunde vinnas genom en snar bomb
offensiv, men vars återverkan innebar en fara, som inte stod i någon 
proportion till vad den kunde åstadkomma. Det var som att kas• a 
småsten mo~ en m?:ståndare, stark nog att svara med klippblock. 
Som stra;egts~ pohuk var det ingenting annat än långsamt sj äh
mord, fran vdket England endast räddades genom Hitlers misstr 
mot Kommunistryssland och beslut att slå till mot detta i stället för 
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aenom koncentration av sina resurser bygga upp bomb- och 
atto 0 tyrkor tillräckligt stora, för att krossa England. 
ub~~s: annat obetänksamt steg var atta~k~n mot den franska flottan 
. 

0 
ett stea som amiralerna vtd bntttska Medelhavsflottan hade ran, o> .. · d d ~vrått ifrån. Naturligtvis drev detta fransmannen att 1 vre esmo 

marbeta med tyskarna. 
sa Churchills bästa drag, efter Frankr~kes fa~l år _1940, var hans_ mo-
d" beslut att sända förstärkningar ull Afnka, aven om detta mn~b~a en försvagning av det sparsamma hemmaförsv~ret, och ta ull 
offensiven mot de italienska trupperna, som vtsserhge~~ v~r t~ume
riskt överlägsna men dåligt u_~n.~stade. Detta be~ lut . rattfardtgade~ 
både principiellt och resultatmasstgt. Det ble~ e_n msptreran~_e fram 
gång och förvirrade huvudmotstånd~ren san::t~dtgt, som den oppna~e 

Y V
·a·g för framtida offensiver. Vtd fullfolpndet av denna kraftt-en n .. "11 o ll f" ga omfattningsstrategi minskades effekten, enar han vt e na a .. t ?r 

många mål med begränsade resurser. G~neraler~a, _som ~~de skal ull 
tvekan, var i detta avseende fullt ursaktade 1 sm knttk av hans 
order. d '·· h k ll Djärvhet är en stor tillgång i krig, men för a_~t p~v etet: s a 
löna sig måste det ligga beräkning bakom. Det ar allttd farhgt _att 
bluffa 1~ed en svag hand eftersom den innebär både en utmanmg 
och en frestelse för en starkare motståndare. . 

.i\nnu medan de italienska styrkorna i Afrika var ofullstä~1dtgt 
besegrade, öppnade Churchill en ny front på Balkan. _Lan_dsättnmgen 
av en brittisk styrka i Grekland påskyndade _n~t~rhg~vts _tyskan:as 
invasion av landet. Dock avdelades denna bntttsKa kar vtd ~n ud
punkt, då det var allmänt känt, att Hitler inte ha~; för ~vs;,kt att 
vända sig mot Grekland. Resultatet blev ett nytt Dunkirk , som 
följdes av bakslag i Afrika. . 

Som en direkt följd av hans förhastade akuo~ led o En_gland_ en 
allvarlig prestigeförlust och offrade en stor del av _det: fatalt~?. kn~s
materiel som landet då förfogade över. Som en mdtrekt foljd for
lorade England sin chans att fullgöra erövringen av Libyen beroen~e 
på truppförflyttningen till Grekland. Genom att spo~ra t~_skarna ~-~~l 
att etablera sig på den grekiska l~usteno och de Eg~tska oarna, for
hindrades varje kommande operanon pa Balkan, da England kunde 
vara bättre rustat för ett dylikt företag . 

Churchills grekiska vågspel kan inte för_svaras genom den ef~er
handsförklaringen, att den fördröjde invastonen av Ryssland. Bade 
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regeri~gen och han själv var vid denna tidpunkt inte medveten 
0 111 

att HJt!er pl:ner~de ett dylikt ~nfall. För övrigt berodde uppskju~ 
t~ndet Inte pa o bntterna~. ut.spel. 1 Grekland, med vilket Hitler h,Lde 
raknat, ut~n pa hans plotshga Ilska över den jugoslaviska statskt

1 
_ 

pen. I vaqe .fall ~a de vädre~ i Ryssland uteslutit en tidigare start di~. 
De~ verk!.1ga lag~t var v1d denna tidpunkt mycket sämre, än \ ad 

man l allmanhet forstod eller senare erkänt när slutsegern va··r 
"D .. k . ' ' ar 

v~nnen. . ar o unmgheten härskar, är det dåraktigt att vara kJol- " 

Sa som.kngets fö~lopp ~å va~, måste Englands slutmålligga fjärr ~~. 
IY!en fnsten kom 1 medw av aret, då Hitler vände sig mot Kommu

n_Istrzrssland ~ och bort frå~ England. Denna skiftning av anfalls
nktmng .medforde en dramatisk förändring av Englands utsikter. 

F~amt1den var e.l_nelle.~tid ännu långt ifrån säkrad. Om de rys a 

ar~neerna kastades. ov.er an?a e}ler till och med tillintetgjordes, skulle 
H1tler helt kunna mnkta s1g pa en likvidation av England. Dess fnst 

syntes kort efte~som ryssarna månad efter månad drevs tillbaka ll11-

der oavbrutna harda slag. 

Overtygelsen om att England skulle överleva kom i slutet av å·et 

?ch be_r~dde av helt andra omständigheter. President Roosevelt hade 
1 ett t1d1gt s~ede av kriget klart visat sina sympatier för britternas 

kamp mot H1tler:. Stegvi~ och under starkt motstånd från kongressen 

~ade R~?s.evelt_.~urmat s1g neutralitetens yttersta gräns och allt mera 
oppet ~oq.at hJalpa England, dock utan att detta framkallat några 

vedergallnmgsaktwner från tyskarnas sida. Hitler var nämligen 

fast ~:si~~en att undvika krig med USA, om så var möjligt. 

I Jam_forelse med Hitlers Tyskland var Japan ytterst känsligt r·r 
ekonOJmskt t.ryck. J:?e ~-ljesanktioner som USA utsatt Japan för, drev 

dess !~dare tdl r~otatgarder. Churchills redogörelse visar klart hän

delseforloppet. Sa snart USA var i krig med Japan kunde Hitler inte 
underlåta att stödja sina allierade. 

Det utvidga.de kriget började med ett inledande nederlag för 

?e anglo-amenkanska I?aktern~ i Stilla havet. Märkligt nog var 

mgende:.~ parten vare s1g matenelit eller moraliskt beredd att möta 
denna SJalvklara ripost, ehuru de hade räknat med den. Huvuddelen 

av US~:s slagskeppsflotta sänktes eller oskadliggjordes i Pearl H ar

bour, mo~"? loppet av en knapp timme, medan Prince of Wales och 

~~pulse .~anktes .. utanfö~ Malayahalvön tre dagar senare. Vägen lag 
darmed. oppen for den Japanska erövringen av Malaya och hollänJ 
ska Ostmd1en. 
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Dessa nederlag kastade en djupare skugga över Churchills strategi. 

B ans djärv?et i ~~llersta östern ~:f~ljdes _av ringa förutseer:de be-
.. ffande FJärran Ostern. Chefen for unpenestaben, general S1r John 

~~Il påminde honom i maj 1941, "att det har varit en grundtes i 

vår 's trategi, att Singapores säkerhet .alltid sku lle _gå för~ Egypte~:s· 
Likväl är Singapores försvarsanordnmgar synnerligen oullf.redsstal~ 

)ande". Churchill genmälde: "Jag är inte av den uppfattnmgen, eJ 

heller tror jag, att detta alternativ kommer att få aktuali.:et':. I 
augusti sade han: "Jag ~r övertygad, att Japan ko~nm~r ~tt ~orhalla 
sig lugnt en tid", och n a got senare uttalade han s m forv1ssmng, att 

detacheringen av ett "K G V" slagskepp till Fjärran Ostern "säker

ligen skulle utgöra ett tillräckligt starkt avskräcknings1~ed~l":. 
Den 26 juli hade han tillsammans med Roosevelt gatt 1 forfatt

ning om införandet av ekonomiska sanktioner, vi lka "innebar att 

Japan i ett tag blev berövat sin viktiga oljetillförsel". Vid tidigare 

diskussioner hade det ansetts självklart, att ett sådant "stryptag" 

med säkerhet skulle leda till krig. Nu tog emellertid Churchill alltför 

lätt på denna risk. "Jag erkänner, att det allvarliga japanska hotet 

enligt min mening kom att helt bortskymmas av alla våra andra 

bekymmer." Detta är ett ärligt erkännande. Men i betraktande av 

de stora styrkor, som sammandragits och plottrats bort i Mellersta 

Ostern verkar det föga övertygande, när han tillägger "att vad vi 

än kunde ha hushållat med vid denna tid ... skulle intet ha ändrat 

Mala y as ödes väg". 
Det bästa, som kan sägas om dessa händelser, är att Amerikas 

inträde i kriget mer än något annat räddade England från ett full

ständigt nederlag. Men dess makt och prestige led en oreparerbar 

skada och omöjliggjorde imperiets fortbestånd. 
Från och med nu kom Churchill definitivt att betyda mindre för 

krigets förande än Roosevelt och Stalin med hänsyn till de större 

resurser, som stod till dessas förfogande. Han blev helt enkelt "Pre

sident Roosevelts adjutant". Om man bortser från Hitler, hade han 

i krigets början dock räknats för mer än någon annan, vare sig det 

nu var på gott eller ont. 
Den viktigaste och förnämsta innebörden för den västlig~ _allian

sen, efter Amerikas inträde i kriget, blev den förn yade möJligheten 

att skapa en "andra front". Genom denna kunde man lätta trycket 

på Ryssland och åstadkomma en kombinerad offensiv mot Tyskland. 

Detta blev snart och är alltjämt en mycket kontroversiell fråga. 
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Churchill och den brittiska försvarsstaben gjorde rätt i att mot
sätta sig det amerikanska önskemålet och det högljudda ryska kravet 
på ett anfall över Engelska kanalen år 1942. Operationen skull 
säkerligen _ha _blivit ett ödesdigert fiasko. Det står fullt klart i lj u se~ 
a_v efterkngstt~ens k~tmedom 0~11 ~e otillräckliga anglo-amerikanska 
ttllgangarna pa speCiellt landsttgmngsfartyg att man inte skulle ha 
kunnat erövra och behålla ett starkt brohuvud i närvaro av de t 1)_ 
rika tyska divisioner, som fanns stationerade i Frankrike. 

Ef_~erso~1 det var psykologiskt viktigt eller t o m nödvändigt t "" r 
de vastal_!terade att astadkomma ett överraskande schackdrag detta 
år, gavs _mtet bättre eller effektfullare, än en landstigning i fran ska 
Nordafnka, den nordvästra delen på denna kontinent, för att C1c1 r 
börja befrielsen och lätta på Hitlers grepp. Landstigningen hot:~ {e 
Rommels arme i ryggen i nordöstra Afrika och lovade att göra aXl' l
makternas hela läge ohållbart. 

Ehuru förväntningarna att denna operation skulle medföra en 
s~:ab~. utrens~ing av ~frika, icke infriades, blev den en välsigtn d 
forldadnad for de all terades nästa framgångsrika drag. Genom Li
senhowers långsamma framryckning från Algeriet till Tunisien un der 
t~?vemb~_r n:_åna~ 1943 förleddes Hitler och Mussolini att skyndsat'1t 
sanda forstarknmgar över Medelhavet för att hålla det tunisiska 
brohuvudet. Här blev de sex månader senare innestängda med ryg
gen mot havet. Denna "säck" innehöll den återstående delen av hela 
den tysk-it~lie~ska armen i Afrika, och jämnade vägen för den alhe
rade landsttgnmgen i södra Europa, som eljest lätt kunde ha bli \ it 
hindrad. 

Å. andra sidan ledde den oväntade och fördröjda upprensnin o-cn 
av ftenden i Afrika delvis till uppskjutandet och övergivandet 

0

av 
den till å: 1943 planerade invasionen över Engelska kanalen, vilken 
den amenkanska försvarsstaben under ledning a v general Marsh.1 ll 
hade satt sig i sinnet på att genomföra. Huruvida en sådan landst i<>
ning i Normat:die kunde ha lyckats detta år är tveksamt. Montg~
mery del_ade t detta avseende den amerikanska uppfattningen, i 
motsats ttll dem, som föredrog en invasion i södra Europa. Vad vi 
nu vet on~ den ringa marginal, med vilken landstigningen lyckades i 
No~mandte år 1944, trots de väldiga resurser som då fanns, är det 
trohgt, att ett försök år 1943 skulle ha visat siry förhastat. Bevis
materialet är emellertid så pass otillräckligt, att ~nan inte helt kan 
utesluta möjligheten av en framgång. 

364 

Landstigningen i frans~a N~rd~frika "?.peration To:ch" tillkom 
främst tack vare Churchtlls_ f_orr~1aga att overtala ~re~tdent .. Roose-

1 
N är planen dryftades t JU111 1942 hade den bnttiska forsvars-ve t. k 1·1 ben under ordförandeskap av general Alan Broo e, t <som a me~ 

5~~ n; rna ansett den icke möjlig att utföra. Enligt vittnesbördet : 
~ as egna dagböcker återkom Alan Brooke till förslaget först t 
. a~ Från och med nu och sedan Nordafrika bitvit avklarat, blev h\ väsentligaste målsättning, att koncentrera de allierades an
s:r~ngnin gar på en invasion av Italien under 1943 och tvinga landet 

kriget. Hans dagboksanteckningar för den 30 november och 3 ur o h h ·11 ·k " december innehåller skarpa klagamal över C urc 1 s avst ~ att 
åter ivra för en västfront under 1943". Skälet va_r, att Churchill och 
utrikesdepartementet fruktade förutom det amenkanska trycket, att 
Stalin eljest skulle söka separatfred. 

Brookes nästa kontrovers gällde den amerikanska försvarsstaben. 
I dagboksanteckningarna för den 11 december beklagar han, " att 
Marshall överväger avsluta operationerna i Medelhavet, så snart som 
vi har kastat ut tyskarna för att sedan koncentrera våra ansträng
ningar på en återkomst till Frankrike ... Jag tror att han har fel 
och Medelhavet ger oss större möjligheter att nöta ut de tyska styr
korna både till lands och i luften och därigenom minska trycket 
mot R y ss land". . . . 

Förslaget upprepades under konferensen i Casablanca t pnuan 
1943. Ironiskt nog var det Brookes misslyckade planer p~ Medel
havet , och de alltjämt långsamma framstegen där, som avgJorde sa
ken. Inte förrän i maj 1943 var Tunisien fullständigt erövrat. Under 
tiden hade Brooke lyckats genomdriva, att Sicilien skulle bli nästa 
anfallsmål. Först i mitten av juli kunde landstigningen äga rum och 
i medio av augusti var ön rensad. De ytterligare dröjsmål, som ha~e 
uppstått tillsammans med Siciliens nära belägenhet ull fastlandet bt
drog till, att de allierades nästa steg gällde Italien, som Broo~e 
önskat. Tidsfaktorn kom alltså mer än något annat att leda de allte
rades strategi i denna riktning i stället för den kortare vägen över 
Engelska kanalen. . . 

Den lyckade, allierade invasionen av Sicilien medförde Mu_ssoltms 
störtande och förvissningen om att anfallet skulle fortsätta ull fast
landet bringade Italien till kapitulation. D:ssa resultat rättfärdi~ar 
Brookes ursprungliga strategi, även om de mnebar en framflyttmng 
av anfallet över Engelska kanalen till år 1944. 
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I detta katastrofläge handlade tyskarna snabbt och de allierade 
hann aldrig utnyttja sitt taktiska övertag. Den allierade fram ryck, 
ningen på den bergiga italienska halvön blev besvärlig och långs1.rn. 
De tyska stridskrafterna under Kesselring återhämtade sig snart h ån 
chocken av det italienska sidbytet. Italienarna avväpnades och tys
karna utnyttjade skickligt halvöns naturliga hinder för att åstad
komma ideliga tidsödande dröjsmål för den allierade framryck
nmgen. 

Det påstådda värdet av den italienska kampanjen såsom en bidra
gande hjälp till kanalanfallet håller inte för en analys. tlverrask
ningsmomentet, som den allierade rörliga amfibiekrigföringen inne
bar, försvann nämligen så snart det ständiga hotet övergick ti ll in
vasion. Under juni 1944 använde de allierade dubbelt så stora trupp
styrkor som Kesselring i Italien. Detta var en ur styrkesynpunkt 
dålig investering, och motiverade väl det amerikanska förslaget att 
avbryta offensiven, sedan de strategiska flygfälten i söder erövrats. 
För övrigt innebar icke en fortsatt offensiv, att tyska reserver drogs 
bort från Normandie eller hindrade dem från att skicka förstärk
ningar dit som britterna hoppats eller framhållit. 

I ett enda avseende torde den strategiska effekten av italienkam
panjen ha bidragit till framgången av landstigningen i Normandie. 
Utan detta tryck skulle nämligen det tyska försvaret av kanalkusten 
ha kunnat göras ännu starkare. Storleken av den första anfallsvågen 
och de omedelbart därpå följande understödstrupperna begränsades 
av antalet disponibla landstigningsfartyg, varför de allierade stvr
kor, som disponerades i Italien inte kunde ha ökat tyngden hos m
vasionsföretaget under dess mest kritiska öppningsskede. 

Det framgår av Brookes dagboksanteckningar, att såväl han som 
Churchill hyste en halvhjärtad inställning - vilket de amerikanska 
ledarna misstänkte - mot en kanalattack i Normandie och fortsatte 
med sina försök att komma ifrån detta åtagande. Så sent som i okt -
ber 1943 noterar han mottagandet av ett meddelande från Churchill, 
som "önskar återvända till Medelhavs-strategin på bekostnad av 
kanalanfallet" och anmärker: " I många avseenden håller jag med 
honom". Under följande vecka noterar han, att Churchill pläderar 
för Medelhavet "som en motvikt" till kanalanfallet och själv beteck
nar han det senare som "mycket problematiskt" . 

Den brittiska planen råkade emellertid ut för ett svårt bakslag 
vid konferensen i Teheran i slutet av november, där Stalin stödde 
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'k ka motförslaget Amerikanarna hade nämligen (enligt d t amen ans . k ll f" . ed e rr Hopkins dagbok) väntat, att ryssarna s u e orena slg :~ . f{~tt:rna i Teheran och föredra operationer på B~lkan hel.~re ;n l bn d' 1944 Denna förväntan visar deras bnstande forstaelse Norman le . . r . H .. den långsiktiga politiska målsättmngen hos Sta u:.s str~teg1. an ~.0~kade naturligtvis, att det brittiska inflyta1;det h~lls l~ngt borta ~;ån Osteuropa och att det överflyttades fran Itahen t1ll Frank-

rike. ·11 1 ·1 · t Churchill och Alan Brooke tvingades därför t1 ~tt. s ut~l t1g 
l · gendera gillade K vällen före Normandte-mvaswnen bes ut, som m . . l h d 

B k · · dagbok att han "slets mellan tvtve oc on a skrev roo e 1 sm ' o • h" ' " h f ktar aningar .. . Kanaloperationen frestar pa mttt ,P.~ta oc ru ' att den skulle bli "krigets ohyggligaste katastrof . A ve~1 s~.dan segern 
säkrats i Normandie fortsatte han att vid upprep~de_ tl!lfalle~ under 
framryckningen in i Tyskland, ge uttryck för pessnmst1skt tvtvel om 
en. snar seger i Europa. .. 

Från och med invasionen i Normandie upphoörde ~rooke och a:en 
Churchill att ha något verkligt inflytande p~ !ednmgen av kng~t 
eller dess utveckling. Både strategiskt och poht!Skt blev det .amen
kanska inflytandet förkrossa~de s:o~t och ~~k_terade h~l: de alherat:~ 
kurs. När den brittiske premtärmtmstern boqade sE' !ol!?er~a ~v 
"villkorslösa kapitulationens" politik, vilken han sa l~.mmmgt an
tagit tillsammans med Roosevelt, var han för maktlos att. k~~na 
modifiera den. Han blev, vad han tidigare skämtsamt kallat stg splv, 
den amerikanske "presidentens adjutant". . . 

I den brittiska delen av världen har Churchill förbhvtt d~n store 
kri sledaren. Den samling protokoll, som ingår i _bila.?orna .. t11.1 hans 
bö;ker, ger goda möjligheter att studera .. Churcht~~s overvald1g~~~ 
snillrikhet. Ingen kan läsa dem utan att forundras ove~ hans ~r? 

• • o 'd'ghet och vitalitet Han sporrade hela tiden mmtstrar, ttvttet, mangs1 1 · .. · h abbare ämbetsmän och generaler till större anstrangnmgar o c d sn, 11 
k · · k .. d · "Jag ber" om etta e er framsteg. Den kara tenst1s a van nmgen .. . . detta i hans memoranda, innebar samma sa~ som n.~r en JOckey vtsa~ 

piskan för en trög kapplöpningshäst. Dagl;gen stron:ma?e/ansk~~ 
moranda ut i alla riktningar yrkande pa att. va.~Je ~m er s u e 
övervinnas, att inga ursäkter skulle godtas, att mvandmngar grund-
ligt skulle undersökas, att olydnad skulle straffas. . 

Den reflekterande läsaren får det intrycket av Churchtlls memoa-
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rer, att hans verkliga inflytande var betydligt mindre än vad 50 111 · allm~n~et antog.s . ~~t är f~rvånansvärt, hur ofta han misslyckade~ att f a 1genom s ma ons~en:al hos försvarsstaben ä ven då hans s; n
p~nkter var som mest nktiga. Memoarerna avslöjar hans tvekan a tt 
v1dhåll~ vad han ansåg rätt och visade en hänsyn för byråkrati, so111 ~elt stnder mot den populära bilden av hans dominerande persc'n
lJghet ... H~r ~an detta förklaras? Berodde det på minnet av två rs 
landsforv1sn~ng under första världskriget som straff för att ln n 
trotsat en emg, offentlig opinion? 

Ehuru han själv hade varit sen att erkänna nyheterna inom kric skonsten - med olycklig följd för krigets tidigare skede - vi ,,1 r 
hans memoranda efter 1940, att han vanligtvis är före sina offi,·· 
clla militära rådgivare och kritiker. Både i sina memoarer och s~
nare komm.entarer ger han några sarkastiska anmärkningar Ö\ er 
deras felaktiga synsätt och känsla för tid. 

Det kan förefalla underligt, att han inte drev på dem for tare 
eller ~rsat~~ ~em me~ 1~era fr~msynta m~n. Själv anmärker han på 
e~t stalle: Lasaren far mte glomma, att jag aldrig utövade diktat _ 
nsk makt och alltid måste ta hänsyn till politiska och yrkesmässi ,a 
synpunkter". De':na syn på sina begränsade befogenheter skapade 
genom ege~ prest1ge och eget inflytande efter 1940 motsvarar knap
~ast :erkhgheten. Men det kan möjligen bero på den smälek han 
fick hda under första världskriget för sitt åsidosättande av sakku.1 -
skapen. Om hans bittra erfarenhet gjort honom misstänksam b le v 
följden nu, att han måste följa de sakkunnigas långsammare takt 

Denna synpunkt betonades i det memorandum han skrev eftt~ r 
den tys~a l~ftburna kuppen på Kreta vari han beklagar, att förslaget 
om utbddnmg av 5.000 fallskärmssoldater hade bantats ned till blott 
500 ma~. :'De~ är en tråkig historia och jag anklagar mig själv för 
a~.t ha laur m.1g besegras av det motstånd jag mötte". Samma sak hande med stndsvagnarna. Han anmärker ironiskt: "Vi måste nåo-on 
gång _försöka se framåt" och i slutet säger han: "Jag nämner d;ssa 
detalJer för att visa hur svårt det är, att få saker uträttade även 
med mycken makt, klart behov och villiga medhjälpare". 

Men det v~rka.r som om han med hänsyn till någon orsak inte 
k.~nde utnyttja sma befogenheter för att få de medhjälpare, som 
forsto~, vad so1-r: behövdes och verkligen var villiga att hjälpa till. 
Inte v1d något tillfälle under kriget insisterade Churchill på att nå
gon expert på stridsvagnskrigföring skulle få möjlighet till högt 
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f
"l eller plats inom den högre ledningen av armen. Frånvaron av be a f o , o · ,, od sakkunskap svarade ör manga svara m1sstag . sa an · .. l l d :E ligt vittnesbörden 1 hans tryckta redogore ser ve.r <.ar . et som 1~en handledning han fick från sina officiella rådg1vare mte var 0.1~~ mycken nytta. Upprepade gånger missbedömde de kommande 0 cklingar på många håll, uppenbara och förutsedda av ~tomur,;e de 1·akttagare som inte hade tillgång till ett välorgamserat staen ' . .. .. l b' underrättelseväsen. Detta bev1s rubbar fortroendet for de <Om me-

rade stabsorganen i Whitehall. . . :En ännu större förblindelse behärskade knget~ storstrategJ. ~e1:om 
d 

har de västliga demokratierna allt sedan kngsslutet komm1t 1. en en 1 f · · k ny och större fara. Den berodde på en al t ör mtens1v onc~ntrauon 
av kortsiktiga planer och bristande framsynthet. Som det .l korthet 
f nha

o !lits av Churchill SJ.äl v var syftet "att besegra, rumera och rar ' o d " 'l ' l döda Hitler utan hänsyn till andra mal". Tesen om en v1 l ~ors-
lösa kapitulationen" fick tyska folket att slut~ up~. b~kom I-h~le.~, varigenom deras motstånd och därme~ äv~n kn~_et forlangdes. Sava! 
Churchill som Roosevelt tycks ha vant blmda for det klara _faktum, 
att ett fullständigt krossande av Tysklands och Japans _kngsmakt, 
måste ge Ryssland möjlighet att dominera Europa och As1en. 

Lord Esher's dom över Churchill år 1917 är mycket beteckn_an~e . 
"Han behandlar stora ämnen med lysande formuleringar och blir !att 
slav under egna fraser. Han inbillar sig se problemen i stort, när han 
i själva verket sysslar med en relativt liten del av frågekomplexet~~-

N är Churchill koncentrerade sig på ett problem, hade han for 
vana att bortse från andra frågor, som hörde samman m~d sjä~va 
problemlösningen. Han saknade förmåga att sätt:1 en sak 1 relatiOn 
till en annan och delarna till det hela. En man kan lyckas som t~k
tiker utan denna förmåga till "jämförelse" och sinne för proportJon - men han kommer med största säkerhet på v illovägar som strateg 
och än värre som storstrateg. 
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Litlerafur m. m. 

GENERAl DOUGlAS MAC ARTHURS MINNE 

Nyligen har den legendariska amerikanske generalen "Douglas Mae A rthu rs 

Reminiscences" utgivits i en förträ ffli g svensk översättning av Lars Bergquist •·ch 

Jan Ristarp hos Bokförlaget Corona. 

Boken förtjänar att uppm ä rksammas även på sjömilitä rt håll, emedan ,1e
11 

klarlägger överbefälhavarens i sydväs tra Stilla Havet sjöstrategiska uppfattning. 

Mot bakgrunden av Mae Anhurs lyckosamma krigföring mot japanerna fram·tår 

denna som följdriktig och detta ehuru den i viss mån ej överensstämde mot den 

amerikanska flottans uppfattnin g. Men även rent allmänt sett var Mae Art>~u r 
en märklig man som leda re, strateg och statsman, varför den sp ännand e och f:i··g

starka minnesboken har mycket att även i övrigt ge en historiskt intressen d 
läsare. 

ALLMAN KARRIAR 

Douglas Mae Arthur föddes 1880 i en officersfamilj med skotska krigaranor cch 

var alltså då han gjorde sina insatser i Stilla H avskriget samt därefter i J ap.rn 

och i Korea en man p å mellan 60 och 70 år. Han hade helt obrutna fys iska och 

p sykiska krafter och säll synt rika erfarenheter från flera krig och många vik t1ga 
befattningar. 

Redan som ung kom han 1903 efter genomgå ngen krigsskola i West Poin t ti ll 

Filippin; rna, där hans far varit den förste general guvernören efter öarnas frigö

relse f ran spanJOrerna. De erfarenheter och p ersonliga bekantskaper han då och 

senare förvärvade hade stor betydelse för hans grundliga kännedom om Oster

landet och dess folk . Som sin fa ders adjutant var han sedan amerikansk obs r 

varör under det rysk-japanska kriget. 1906 blev Mae Arthur adjutant hos prc; i

dent Theodore Roosevelt, v ilket förd e honom i kontakt med många pol it iska 
personligheter. 

I armestaben i Washington medverka de Mae Arthur till att förbereda USA:s 

krigsinsats under första vä rldskriget och då den första divisionen - den berömda 

"Regnbågsdi visionen" - skulle överföras till Frankrike blev Mae Arthur chef 

för divisionsstaben. Efter kriget placerades Mae Arthur som chef för krigsskola n 

i West Poin t för att leda dess omdaning på grundval av krigserfarenheterna. 
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922 _ efter 18 å rs för lopp - va r Mae Arthur tillbaka på Filippinerna som 
1
f för Manil as militärområde, där han stannade till 1925, då han som general-

che · · bl M A h ' l f So 
· överta<> militärområdet 1 Balumore. 1930 ev ac rt ur armec 1e · m 

maJor " · ·· d bl 
d betade han för att motverka kongressens nedrust nmgsstravan en a 

så an ar . . o o · f f. M 
de en minskmng av off1cerskaren fran 12 tJI! 10 tusen o Jcerare. ac 

avscen 
~rthurs argumentering förtj änar att å tergivas e fr er boken: 

"En arme kan leva på knapphändiga ransoner, den kan klädas och inkvar

teras otillfredsställande, den kan till och med vara dåligt beväpnad och ut-

tad men i fält är den dömd till undergdng utan officerarnas övade och 

;:;/goda ledarskap . En effektiv och tillräckligt stor officersk/i r betyder .. skill

naden mellan seger och nederlag . D et finns ingentmg dyrare an en ottllracklt! 

arme. Att bygga upp en arme för att den skall besegras av. en annan arr:e, 

är rena vansinnet, ett ansvarslöst slöseri med pengar. Om Vl besegras, maste 

vi betala en milliard dollars för varje million dollars vi sparade i otillräckltga 

förb eredelser. Det finns inte längre i kriget något sddant som :u äro~ikt ne

derlag. Om vi förlorar, får vi inte bara betala i pengar, utan Vl bltr fo~·slava

de i alla andra avseenden ocksd. Vi kommer att fö rlora detta abestambara 

_ friheten -, som är själva kärnpunkten i allt det som vi har kämpat f~r, 

alltsedan George Washington och hans följeslagare gjorde oss llll vad V l ar. 

Om vi i Förenta staternas skattkammare hade så mycket pengar, att vi kunde 

skydda vår integritet mot f rämmande aggression, var detta det första de 

skulle användas till." 

Inför representanthuse t hävdad e Mae Arthur att var och en av dessa officerare 

skulle vara värd 1 000 man i början av e t ~ krig. "De är de enda som kan taga 

hand om heterogen massa och göra dem till en homogen grupp." 

I ett annat officiellt ta l framhöll Mae Arthur 1932: 

"De som predikar fred till vilket pris som helst, har ingenting som är värt 

att försvara. Gud beskyddar inte dem som vägrar att bidra till sin egen 

säkerhet. Han hjälper dem som hjälper sig själv . Detta är grundläggande teo

logi . Pacifismen och dess sängkamrat kommunismen finns runt om oss, som en 

dimma som döljer sanningen. Låt oss vara beredda, så att inte vi ocks/i går 

under. Endast de som inte är rädda fö r att dö, är värda att leva." 

Då Mae Arrhur varit arm echef i fem år - ett år mer än det normala - blev 

han 1935 försvarschef på Filippinerna, vars försvar han under åren fram till 

Japans överfa ll 1941 byggde upp på ett värnplik tssys tem, vars mönster h.an 

hämtade från Schweiz. Många svårigheter mötte Mae Arthur, bl a otdlrackltgt 

undersröd från USA, vilket senare negativt påverkade utgången av försvars

kampen mot Japan. 
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oHur denna fördes till det bittra slutet, då Mae Arthur enli gt order bröt si" 

f r-an Cor e .d r· d A 1 " lit 
' . r g1 or or a tt mc ustrJ. ien som bas så småningom kämpa sig t ill-

ba ka tdl Fd1pp~nern a och vidare till Japan , d ;ir han som överbefälhavare fi ck 

mottaga keJsarnkets kapnulatwn ä r en mera känd historia, va rs detaljer doc~ i 

fl era avseenden a ro Intressa nta och lärorika att studera. 

E fter kapitula tionen va r Mae A rthur under 5 å r ockupa tionsm akternas 
0
·· 

b f"! l . 'cr-
. e a lavare ' .. J apan, vars övergång till ett dcmokrJ. ti skt sty relses ki ck han gen p

111
_ 

for de. D etta a r kanske ha ns stö rsta gä rn ing. 

D å Korea krige t utbröt 1950 blev Mae Arthur Förenta N ationern as överbef.i l

h ~varc ' K orea . Med relativt små styrkor lyckades han fånga upp anfalle r nch 

van~J. der. h~ta ndc nederbget till framgå ng, var vid han med överlägsen k. 1!

bl od,ghet .tdlampadc Slll a sunda strategiska prin ciper, vilka bl a särskilt denw n

strerade! 1 la ndstignin gen v id Inchon. Praktiskt tager hela Korea rensades d:; r

efte r f ra n f1 ender. Bl adet vände sig dock ånyo, då kineserna ingrepo i kr i· et 

delvis skyddade genom att Mae Arthur av politiska skäl klavbands ge1~011; 
Washingtons å tgärder. 

I sa mband härmed blev Mae Arthur dramatiskt avskedad " ·d T 
' ' " v pres1 ent ru -

man. D etta torde haft en mycket stor betydelse på lång sikt för den röda kra t-

utvecklingen ' As ien, vars kon sek venser äro märkbara än i dag, sedan det bli it 

alltmer märkbart, varthän denn a syfta r. 

E mellertid blev Mae Ar thur efter h emkom sten till USA o o ·· 
. r > l . . pa manga satt p<r

SOI: 
1 g ~ n. re l abdnerad men han var dock genom omständigheterna förd utan•;; ,. 

st: IdsbnJ.en och l1 a d ~ i fortsättningen trots v issa offentliga framträdJ.nden icke 

nagot ston·c personligt infl ytande. Mae Arthur avled 1964 vid 84 å rs å lde r. 

MAC ARTHU RS STRATEGISKA GRUNDPRI N CIPER 

. Under ett långt Ii v som kriga re hade Mae Arthur lärt si g att taga full hä
1
w 

11 

tdl Sllla resurse r I ol!ka avseenden och brin ga dessa till bästa möjliga gemen-

samma verkan Han hade "Od in ·kr · · d ··11d 
. . · ' o SI 1 s1g un ersta a vapensys tem och st ra te-

giska betingelser och detta gällde icke min st flygvapnet och flottan . Vid flera 

nllfa:len ~isade han sig ha en större och riktigare tilltro till flottan s inneboende 

formaga , an vad denn as egna företrädare förfäktade (Tnchon) . Han hade rid1
, t 

en kl ar uppfa ttnin g om lufthe t·a ··Id Il ·· b d J r·· k · · 
r 'va ers a manna ery c se or · ngsoperatwncr. 

England ~. ledand e militä r under andra världskriget fältmarskalken Alanbroo l· ·, 

· som 
1 ~Dmanhct Inte hade några högre tankar om ledande :11nerikanska militäre , 

skrev folp nde om Mae Arth ur i sin publicerade dagbok: 

" Jag hade mycket noggrant hållit ögonen på Mae A rt !JU rs strategi i Sti!l 

havet, .. och 1:-1 mer jag såg av den, d esto mer imponerad blev jag. Det mäster

li ga satt, pa vtlket han hoppat / rån punkt till punkt och lämnat massor av 

;appar att upplösas bakom sig, f y llde mig m ed beundran, för vilk en v anlig 

general som hels t hade ätit upp jappar i småportioner, tills han fått sådm?.t 
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matsmältningsrubbningar, att han inte kunnat fortsätta längre. De punkter 

han valde för sina språng, var alltid de som lämpade sig bäst för ett effektivt 

bruk av de tre försvarsgrenarn a. Dessutom hade jag hört en hel del om Mae 

Arthur från våra förträffliga förbindelseofficerare. 

Allt jag såg av honom bekräftade den beundran jag redan hyste. Han var 

en mycket iögonfallande personlighet, kanske med en dragning åt det drama

tiska, men hans böjelser i den riktningen var förvisso inte motbjudande . 

Tvärtom antog han en attityd av grandseigneur och gjorde det med stor 

värdighet. 
Jag lämnade honom med det intrycket, att han är en mycket storvuxen 

man och den längste general jag sett under kriget. Han är huvudet och axlarna 

högre än Marshall , och hade han funnits på dennes plats under de gångna 

fyra åren, är jag säker på att min uppgift i F ö renade stabschefsrådet skulle 

ha varit mycket lättare. 

Mae Arthur var den störste general och den bästa strateg, som kriget åstad

kom. H an överglänste förvisso M arshall, Eisenhower och alla andra ameri

kanska och brittiska generaler, inklusive Montgomery. Som utkämpare av 

fält slag och ledare av män var Monty svår att sl!i, men jag tvivlar p!i att han 

skulle ha visat samma strategiska geni, om han varit i Mae Arthurs kläder. 

Efter sitt befriande av Corregidor visade Mae Arthur en avsevärd politisk 

förm!iga i sina relationer till den australiske premiärministern Curtin och 

australierna själva. Han vann snabbt deras Iärtmende vid organiserandet av 

Australien som bas för operationerna i Stilla havet. Han ledde till en början 

de australiska trupperna, innan ännu tillräckliga amerikanska styrkor fanns 

att tillg!i, i landoperationerna på Nya Guinea. Sedermera fortsatte han med 

att på sitt genialiska sätt hoppa bock upp till Filippinerna. 

Jag har den känslan, att han under alla dessa operationer inte hade fullt 

stöd från de amerikanska försvarsgrenscheferna. Ernie King hyste i varje fall 

inga vänliga känslor gentemot honom, men detta kan ha berott på den van

liga friktionen mellan flottan och armen i Förenta staterna. Det verkade 

aldrig, som om Marshall hyste någon tillgivenhet för Mae Arthur. 

Jag är övertygad om att då man kan se kriget i ett bättre perspektiv, kom

mer man att vara överens om att den strategiska skicklighet Mae Arthur VI

sade, stod i en klass för sig." 

Den fram steående brittiske militärskribenten B. H. Liddel Hart bekräftade 

Lord Alanbrookes omdöme i dessa ord: 

"Mae Arthur var den främste bland generalerna. Hans kombination av 

· kraftfull personlighet, strategiskt grepp, taktisk skicklighet, operativ rörlighet 

och framsynthet placerade honom i en klass ovan alla andra allierade befäl

havare på vilken krigsskådeplats som helst." 
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Huvudprincipe f" M A h n or ac rt urs offensiva uppträdande · d .. . ~a v skriget var att undvika frontalangrepp med dess fr~ktan~v:d:a:~r~us~tt.~ la ~v,d a~t tassera de ppanska fästena och att neutral isera dem, skära av dess ~ .. 
1 

d
in ed se. InJerf,' Isolera armecr från varandra, svälta ut dem på slagfältet "slå d orar e une mnas" all t sa d ' e m d . ' . m mans en mo ern anpassning av krigets h 'ä[ medel · en klasSISka upprullmngsstrategien. Aldrig tidigare hade ett 1 fJ .IP f n U båd J d h 1 · s ag a t om at 'a ~ an oc 1av 1 de proportioner som rådde i sydvästra Sti!la havet t ac Arthurs system var antagligen det enda möJ"Iiga med h" ."Il heten av h . ansyn u knarp-. ans resurser, som mledningsvis omfattade mindre än 1 l allterades samlade resurser. O 

0 

o a v J e 
Mae Arthur ansåg att bristen på egna han arfart h. d d . mycket allvarligt. Tillgång p o h f kg l . yg m ra e operatiOnena 

l 
a angar artyg s u le t höa grad ha .. d h s agstyrka och fö k k · h" " an rat a'1s . . r ortat nget ogst avsevärt med därmed föl'ande b . l .!tv ~ch pengar. Själva kärnan i Mae Arthurs "öhoppningsmet;d" fö ~spann g;tr mng estod l att säkra kontrollen över luftrummet i det område r ra~rykc ,av vaqe steg framåt Ma A l o . som tac tes eller sjöss på krigsk~nst;~s drot 1ur a~sag att kml.gen förflyttning vare sig till lands h . .. . a varan e utvec mgsstad!Um kunde företa · et utan ullrackligt luftherravälde och o-ränserna härfö. lo . . k l s l t:,~g,-operationsradie. Denna radie måste m:ta f o fl b l ag l Ja tp an ens moJ ltga säger sig självt att närvaron av h s ran yg a~ernas aktuella läge. Det vidd och snabbhet i hög grad. angarfartyg skulle ha okat operationernas räå-

En :,apansk underrättelseofficer skriver om Mae Arthurs strategi följande: 
Detta var den typ a t · . d . . l .. v s rategl, som Vl mest hatade. Amerikanarna anföll 

meh fm~mma a torluster .och tog ett relativt svagt omrt'ide, byggde fly gf "lt o c 01 tsatte darefter med tt k.. f.. .. . . a detta omrt'ide U a s ara av orsorJnmgslinjerna till trupperna i 

b !
.. . . tan att engageras l operatwner i större skala svältes v ao1 .• e astnmgar ut d r d " fall efter tyskt un .. an or un an. Den japanska armen föredrog direkta au-' monster, men amenkanerna strömmade in öv o punkter och d .. kt . er vara svagare 

lo
.. tt .. k ran' e oss, preCis som vattnet söker sig till den svagaste de le l r a san a ett fartyg Vi k d d d d · respe tera e enna lysande strategi där/ö att en vann et mesta med de minsta förlusterna." ' r 

. Det var endast i samband med Leyte-operationen, som Mae Arthur från ick sma egna strategtska pnnctper för erhållande av flygskydd och förll"tad g hangarfartygsbaserat flyg. e sig pi 
a~e;~k:~:~1: ~eef:l~nfallet mot Nya .?uinea torde Mae Arthur ha varit den första avare, som t storre skala använt sig av flygburna trupp transporter . 

-
.Mae Arthurs uppläggning av krigsoperationerna byggde på e r "k . k m ng a v underhållstjänstens avgörande betydelse f" . n I ng upp s attD .. . or operanoners genomförande. etta kommer sarskilt klart till synes i Inchonoperationen d un er Koreakriget. 
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petta lysande och mycket djärvt insatta företag i nordkoreanernas rygg lamslog 
helt dessas underhåll med katast rofala följder för Nordkorea. 

Inchonföretaget genomfördes trots stor tvekan från amerikanska militärledingens sida. Mae Arthur övertygade de till honom utsända amiralen Sherman :ch generalen Collins om Inchonföretagets möjligheter. Mae Arthurs ord förtjänar att återgivas eftersom de talande beskriver mannen, hans karaktär och 
principer. 

" H uvudmassan av de röda", sade jag, " har satts in runt Walkers försvars
linje. j ag är övertygad om att fienden inte har förberett Inchon ordentligt 
för försvar. Själva de argument, som ni framlagt beträffande planens omöj
lighet, tenderar att garantera mig överraskningsmomentet. Den fientlige befäl
havaren kommer nämligen att resonera st'!, att ingen kcmmer att vara djärv 
nog att göra ett seldant försök. Överraskningen är den viktigaste grunden för 
framgt'ing i krig. Markis de Montealm trodde till exempel 1759, att det var 
omöjligt för en beväpnad styrka att bestiga de branta flodstränderna söder 
om den pt'i den tiden muromgärdade staden Quebec, och koncentrerade där
fö r sitt mycket starka försvar längs de mera st'irbara stränderna norr om 
staden. Men general James Wol fe och en liten styrka kom fakti skt uppför 
Sain t Lawrence River och besteg dessa höjder. Pt'i Plains of Abraham vann W olfe en häpnadsväckande seger, som nästan uteslutande möjliggjordes av 
överraskningen . Pt'i det sättet erövrade han Quebec och gjorde i verkligheten 
slu t pt'i kriget mot fransmännen och indianerna. Liksom Montealm skulle nord
koreanerna betrakta en landstigning vid Inchon som omöjlig. Liksom Wolfe 
skulle jag kunna ta dem med överraskning. 

Flottans motargument rörande tidvatten, hydrografi, terräng och fysiska 
handikapp är verkligen avsevärda och pt'itagliga. Men de är inte obestridliga. 
f ag har fullt förtroende för flottan och tycks i själva verket ha mera för
troende för flottan än den själv har. Flottans !tinga erfarenhet frt'in de mt'inga 
landstigningarna under mitt befäl i Stilla havet i slutet av kriget , vilka ofta 
skedde under ganska likartade svt'irigheter, lt'iter mig inte tvivla pt'i den saken. 

Vad beträffar förslaget om en landstigning vid Kunsan, st! skulle det fak
tiskt eliminera mt'inga av !nchons risker, men den skulle inte bli särskilt ef
fektiv eller avgörande . Den skulle bli ett omringningsförsök, som inte medförde nt'igon omringning. Den skulle inte avskära fiendens tillförsellinjer eller 
distributionscentrum, och därför skulle den inte tjäna mycket till. Det skulle bli en 'kort omfattning', och nt'igot onyttigare finns inte i krig. Hellre ingen 
f lankrörelse alls än en st'idan. Det enda resultat skulle bli, att man fick kontakt med Walkers trupper pt'i hans vänsterflygel. Det vore bättre att sända 
trupperna direkt till Walker än med ett st! indirekt och kostsamt tillväga
gt'ingssätt . M ed andra ord, det skulle bara betyda, att vi sände mera trupper för att hjälpa Walker att ht'illa ut, och att ht'illa ut är inte tillräckligt. Inget 
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avgörande kan nds genom försva rss t rider längs Walkers linjer. A t t st ·· ida 
frontalt i ett genombrott /r dn F usan blir en blodig och föga avgörande aj fi.ir. 
Fienden kommer ba ra att vika tillbaka längs sina underhdlls- och komm ,1n;. 
kationslinjer. 

Men tar vi lnchon och Söul, skär vi av fiendens underhdllslinjer och iso{•rar 
hela. södra delen av halvön. Fiendens sdrbara punkt är hans underhdllsl,ige . 
Varje steg söderut förlänger hans transportvägar och gör dem allt ömtdli,. are 
och lättare att avbryta. Fiendens främsta underhållslinjer norrifrån samm:tn
strdlar i Söul, och från Söul strålar de ut till de olika frontsektorerna . G enorn 
att inta Söul skulle jag fullständigt paralysera fiendens underhdllssystcn i 
bdda rik tningarna. Detta kommer i sin tur att förlama stridsförmdgan hos de 
trupper, som nu stdr mot Walker. Utan materiel och livsmedel blir de m ..z r t 
desorganiserade och hjälplösa och kan lätt övermannas av vdra mindre men 
väl underhdllna styrkor. 

Det enda alternativet till ett drag, sådant som det jag föreslå r, är att f ·rt
sätta de /ör/ärliga offer, som vi nu gör vid Fusan, utan hopp eller unds,i tt
ning i sikte. Nöjer ni er med att låta vdra trupper stanna inom dessa blod1ga 
försvarslinjer som boskap i slakthuset? Vem tar pd sig ansvaret för en sddan 
tragedi? Inte jag i alla fall." 

MAC ARTHUR SOM STATSMJ\N 

Det är i hög grad egendomligt att den man som kanske mer än någon annan 
bidrog till Japans besegrande, som ros emot dess kapitulation och efteråt ku nde 
leda dess omdaning till en dem okrat isk stat och omvandla det besegrade lan dets 
känslor mot sig från hat till a llmän tillgivenhet, vi lket på många sätt kom ,i l! 
synes. 

D et skulle föra för långt a tt in gående teckna Mae Arthurs gärning i Jap3n 
men kanske kommer hans intentioner och insatser tillräckli gt tydligt att fram rå 
i föl jande uttalanden. 

D å Mae Arthur ombord på slagskeppet "Missouri" i Tokyo-bukten mottog 
kapitulationen yttrade han bl a: 

"Vi har församlats här, representanterna för de främste krigförande m ,·k
terna för att ingd en högtidlig överenskommelse, varigenom freden kan dta
ställas. Stridsfrdgorna, som rör skiljaktiga ideal och ideologier, har avgjo ts 
pd världens slagfält, och det är föl jaktligen inte vdr sak att diskutera ell<• r 
debattera dem. Inte heller anstdr det oss, som rep resenterar majoriteten tV 
världens folk, att här mötas i en anda av misstro, illvilja eller hat. D et är i 
stället vdr sak, bdde segrares och besegrades, att höja oss till den högre v ar
dighet, som ensam anstdr det heliga ändamdl, som vi nu skall tjäna, dd vi 
utan reservationer förpliktigar allt vdrt folk att troget uppfylla de förplikttl
ser, som det här formellt skall dta sig. 
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D t är mitt u.ppriktiga hopp och förvisso hela mäniskosläktets hopp, att 
Jrdne den na högtidliga stund en bättre värld skall framgå ur det förflut~as 
bl dbad , en värld, grundad på tillit och förståelse, en varld, hang1ven man
ni;kans värdighet och uppfyllande a"" hans mest åt rådda dröm, den om fnhet, 
wierans och rättvisa. . . .. De villkor och betingelser, på vilka de japanska kejserliga styrkornas over-
lämnande här skall ske och mottas, är inskrivna i den kapitulatwnshandlmg, 
som nu ligger framför Er. . 

Som högste befälhavare för de allie1·ade makterna förklarar jag. det vara 
mitt fa sta beslut att, i enlighet m ed traditionerna i de länder, som jag repre-

terar skrida till fullföljandet av mina förpliktel ser med rättvtsa och tole
senns sa~tidigt som jag kommer att företa alla nödvändiga åtgärder för att ra ' d /b J " tillse, att kapitulationsvillkoren uppfylls fullständigt , om e e art oc? troget . 

Mae Artburs politiska program i Japan va r följande. 

"Först kro ssa militärmakten . Straffa krigsförbrytarna. Bygga upp en de
mokratisk styrelse . Modernisera konstitutionen. H ålla fria val. Ge kvinnorna 
rösträtt . Frige de politiska fångarna. Befria bönderna. Upprätta en fn ar
betarrörelse. Uppmuntra en fri ekonomi. Avskaffa polisförtrycket. Utveckl~ 
en ansvarsmedveten press. Liberalise ra utbildningen . Dccenu·ahsera den poli-
tiska makten. Skilja kyrkan och staten." 

Detta program genomförde han med fasthet genom kejsa ren och den kejserliga 
reger ingen . Många i USA kritiserade honom, ty han va r en omstndd person, men 
"New York Times" summerade följ ande uppfattning i en ledare ur Mae Arthurs 
gärn ing i Japan: 

"japan är den enda ljuspunkten bland de allierade militärregimerna .. G~
neral Mae Arthurs administration är en mönsterstyrelse och ett gott stod for 
freden i Fjärran Ostem . H an har sopat bo1·t en autokratisk regim, ledd av en 
krigargud, och ersatt den m ed en demokratzsk regerrng under ,;n mycket 
mänsklig kejsare och grundad på folkets vdja, uttryckt 1 fn.a val . 

Mae Arthur var förvisso en stor väster länning som und er ett långt liv i O:rern 
väl lärt känna dess länder och folie Detta kommer t ill sy nes i den sktckhghet 
varmed han förstod att vinna dess ledares förtroende och få dessa att arbeta 
för o-emensamma mål. Det är tragiskt - inre bara för Mae Arthur - att den 
poli riska ledningen i USA för sin del icke hade samma insikter, den var i kanske 
alltför hög grad inriktad p.å förh åll ande2a i and ra ri~tni.ngar. Flera anledmngar 
till den oro som råder 1 Ostern kan sparas rdl omstand tgheter vdka genom ett 
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tidigare ingripande hunnit om ej helt und anröjas, dock på ett bättre sätt än sn 111 sker i dag bemästras . Mae Arthur försökte under K o reakriget väcka de h ö:~re myndigheterna till med vetande om faran genom att förklara för Washington : 

" . . . kinesernas aggressiva stridslystnad, deras aktivitet i Korea har v arit 
offensiv, aldrig defensiv. För att kunna fö rst/i de inflytanden, som d n •er dem , måste man undersöka förändringarna i den kinesiska karaktären <ch 
kulturen. Till för ungefär 50 år sedan var Kina upplöst i grupper, söndr«de 
sinsemellan . Några krigiska tendenser förekom knappast. Först vid sekelski ft et började Kinas nationalistiska ambition. Denna utvecklades vidare unrler 
Chiang Kai-Sheks ledning, men den har bringats till sin främsta blomstrmg 
under den nuvarande regimen, till den grad, att den nu antagit karaktären :~v en enhetlig nationalism, vars aggressiva tendenser alltmera dominerar. 

Under dessa gångna 50 år har kineserna s!ilunda milita riserats i sitt tänk an
de och sina ideal. De blir numera förstklassiga soldater och börjar få fr ,rm 
kompetenta befälhavare och staber. Detta har gett upphov till en ny och 
dominerande asiatisk makt, som för att främja sina egna mål har lierat sig med Sovjetryssland men som i sitt eget tänkande och sina metoder bli1 i t 
aggressivt imperialistisk, med ett begär till expansion och maktlösnisg, som 
är normal för den typen av imperialism. 

Kineserna har föga sinne för ideologi. Levnadsstandarden är så l!ig o··h 
kapitalackumulationen har till den grad förötts under kriget, att massorna .ir förtvivlade och villigt följer vilka ledare som helst, som tycks kunna utlova 
en lättnad i den lokala nöden. Jag har fr/in början trott, att de kinesiska kommunisternas stöd åt nordkoreanerna var det dominerande. Deras intressen 
liknar för närvarande Sovjetunionens, men jag tror, att den aggressivitet, som nu visas, inte bara i Korea utan också i Indokina och söderut i Tibet , på d~t 
hela taget avspeglar samma lust till maktexpansion som drivit varje erövrare in spe sedan tidernas begynnelse." 

Mae Arthur återger sedan vad den filippinske presidenten Quez6n sade tdl honom en av de mörkaste dagarna på Bataan: 

"Jag fruktar inte, att vi ej till sist kommer att besegra japanerna, inte hella 
är jag rädd för att i det långa loppet bli besegrad av dem. Vad jag verklige'! fruktar , är kineserna. M ed sin allt starkare militarism och sina aggresiva ten
denser är de det stora hotet i Asien. De har inga riktiga ideologier, och jag 
vågar inte tänka på vad som kommer att hända, när de byggt upp sin krigspotential." 

De år som gått sedan dess synes peka på att Mae Arthurs bedömning av kri sen var mera verklighetsbetonad än den amerikanska regeringens. 
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•· o k .. d män och bland dem flera fram-Mac Arthurs minnesbok mots manga an a "lk l I E av de färgstarkaste var ami ralen Halsey, om. V l . en 1an o nde kngsledare. n ~ d scae . o lämplig avslutning för en recenswn 1 enna skriver följ ande, vdket ma vara en 
tidskrift . 

· .. ·· I-1 an hade utexaminerats "W.ll!·am H alsey var en av våra stora SJoman . 1 
· h d k .. t h om person-frlin sjökrigsskolan 1904. dUnhder det ahtt jageg:~~~=P :v e b a:: i ;7ottans lag i . · bekant me onom 1 ans h hgeln, var Jag ed West Point. Han var rättfram, frimodig och dynamisk oc tav mgarna m .d l d e av allra högsta rang. Eftersom d d b · at sig vara en stn s e ar ha e re an evls o .. k anda i Stilla havet, tycktes han var en varm föresprakare for ett enat ~mm . marinde arte-det alltid ha funnit en underström av motstand mo~ l~ono;:ull Jon es, ~avid mentet. Han tillhörde samma aggremva typ som o n o . .. t .d med 

D H enda tanke var att ga 1 nars n Farragut och George ewey. ans . . .. f rädslan . l r ·u d .. d med honom. Många S)bmans stora asa, . .. ftenden oc? s ass t! o s .. . f .. nde för hans syn på SJO-f ör att förlora sina fartyg, var fullstandlgt ramma . .. l . respekt Jl } o d t ·· bhck Vl mottes oc? mm strider. Jag tyckte om hon;m a ~~ :an ~ ~i~~: Hans lojalite; sviktade aldrig, och beundran för honom ara vax e me .. . kan sättas före och jag hyste den största tillit till hans omdome. Inga namn 

hans i vår flottas/annaler: older och enligt vad ryktet förtäljde, känslig för H an var unge ar l mm a ' d . .. k o t att bli påmind om att han höll på att bli gammal, fa~~ ja; . al. rlg r:a~l te b:;::a av det Följande anekdot berättas om honom: En og zgmtar s u ; l . l~n på hans flaggskepp 'Enterprise'. Sjön gick hög och amtra ens s up amdtra o L·· dl vid 'Enterprise'. T v/i gånger mlssade slupstyraren. ha e svart att agga l r h k k ut Hal sey kunde inte behärska sig utan lutade sig över! remgen oc s trelthet d f.. ket för gam e styrmannens s o · sina instruktioner. Och et var or mhyc d . 'I-1 .. på den gamle bastarden, .. d · ·u av roddarna oc 1·opa e. or ~a: :~~ö:e:11ä~: o:; att sköta en slup!' Halsey råkade höra det, och tystna= 
den ~lev djup, när han lutade sig över relingen ~ch ska~ade na~en ~o t ~:Ea 

M ed en röst som darrade av ilska, tjot han: Hur vagar u styraren. ' 
mig gammal'." 

H. U . 
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THE MAN WHO BOUGHT A NAVY 

by Gerald l3owman (George G Harrap & Co Ltd, London) 

o Den 21 juni 1919 är Otvivelaktigt en mäddig dag i brittisk marinhistori a· ' 
1
f1agra o tfmmar försvan~ från havsytan den tyska flotta som engelsmännen ~ .. -, J~~ 
yra ars varldskng forgavcs sökt besc<> ra De o k fl h 

. . ~ .: . manga tys a orten etern a l å 
mterneradc l Scapa Flo w, bevakade a v en stark styrka ur Ho me Fleet li. ~~ 
kunde de tys ka b ·· · ·· d · · " a 
. . ' csattn1ngarna san a sma fartyg till botten. Engelsmänn~n kunde 

mte hindra katastrofens fullbordande utan fick som a'skaod b · 1 
·k f . are evnrna, lU r ler 

ena tys a anyget efter det andra försvann i dj.upet alla f 1·a0 I
1 

de o · 
"ll . , ' · ' manga Jaga ·na 

ti. 28.000 _rons slaogskcppet Hmdenburg med tyska krigsmarinens flagga j t l. 1 . 

VIdtagna sakcrhetsatgarder, som betraktades som ri•>orösa hade di"kterat · p 
d d . o eld . " ', • s a v 1 tt 

et en ast ta e vapenvila, som rent teoretiskt sett kunde brytas. Ombord p o d 
tyska f · J ··11 o 1 d . a e 
... ' aJ tygen 1

0 s. sa u n a endast m1nsra möjliga bcs:irtning för underlu 'ls-

tpnsten, kommunikatiOn fartygen emell an var förbJ"uden brevcensur had . f ·· 
li. d o bl d .. . . , e 111 0 t s 

1~ a e~·· et moJIIgt för tyskarna att genomföra den stora sänkningsmanö v, rn. 

. agen or aktionen var vi] va ld . För första gången efter den tyska flo tt . 

mternermo- 1 Scapa Fl b f · H ns 
.. " . ' • ow, e ann sig ome fleets huvu dstyrka på övnino-· bi · 1 

kvarlan111ade pgarc hade d W o "' 'nc 
. en ast estcon angan uppe. Ett sys terfartyg kui• le 

~c~,~~= komma ot".l hjälp, sedan dess besättning på rekordtid fått hen ne manöv:~r-
l "" De tva pgarna tog genast upp jakten på flyende livbåtar och sökte 

re ucera katastrofen genom ingripande på olika farty" Ombo d o l k 
M k f ·· . ' ' o· r pa s ags cppet 

ar ~ra vagrade emellertid fartygschefen inte blott att beordra eget mansk .t 

att stanga bottenventilerna utan sökte hindra engelsmännen tillträde rill fart y" .~ 
mre. Stnd blev oundvikl" g l f d ""d d · ~ 

. . o l , c 1C en o a es, en manngenjör sårades. Inalles n-

ternerades nu 1 olika fa ngläo-cr totalt 1.820 officera h ]· f 
l .. " ' re oc m.111s ,ap e ter en akt i m, 

s~m t~ta t kravde 6 dödade och 5 sårade, förvånansvcirt låo-a siffror med tanke 

pa utfardad order att möta minsta motstånd med våld. " ' 

.. Som en .. direkt följd av sänkningen förklarade de all ierade, a tt kvarvarande, 

annu eJ ovcrlamnadc tyska fartygsenheter, huvudsak]io-·1St av ä ld d · 
kunde räknas l . f "'' · re a tum, eJ 
d r· "],1 dsom. wmpcnsatiOn Ör den sänkt:l flottan. Tyskland beord n .Jcs 

ar or att t1 c allterade avs tå landets flytdockor. ' 

Föga anade man , :ltt detta beslut några år senare skulle o-öra det ···1· ·· 
Id · · · . .. o ' 1110J 1gt or 

c~ ~nan,> som a ng v~ n t ull SJ?Ss och därtill var totalt okunnig ifråga om SJci -

b1~rgnlngsteknik, att pa nytt bnnga den sinkta a rmad an upp till ytan. Man nc• n, 

e te barnet ttll en Wolverhamptonsl· räddare · o ·· d" h 
. . . .. . . " ' ' 1 sn1a omsran 1g eter, var prakt1"kr 

t~get s~alvlai d, VM va rken en fantast eller visionär men otvivelaktigt en in gcn-

JOrsbcgavnmg. Hans namn v::tr Ernest Guelph Cox Det bl J k"· 
krigsflotta. · ev 1an, som ·opte ·n 

Cox hade sta rtat sina skrotaffärer 1913. Vid kria-sslutet l91 8 o l · l 
. d j" ·· o sa g l an Sin c 1.1 ns 
1 en Otro •ga mangel krigsmaterial och ammun iti OI1, so 111 dao blev fl 

över öd •g· 
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f{an gjorde stora affä rer med regeringen . 1921 gick han vidare: för i 25.000 

köpte han de gam la slagskeppen Orion och Erin till nedskrotning. Med nya jätte

lyftkranar, gi~antiska g~illotin er och förnämlig svetsurrus:_n in g fullbordades .. upp

huggningen pa ett halvar. Cox kasserade 111 dubbla mkopspnset 1 skrotvardet. 

pen lyckosamma affären gav honom blodad tand på fartygsaffärer. 1924 började 

han fundera på att ta vara på a llt det tyska skrotet i Scapa Flow. Alla sak

kunniga avrådde. Jagarna låg i formliga d rivor, många med kölen i väd ret, deras 

maste r och tackel var insnodda i varandra, det hela såg ut som ett nystan till 

synes omöjligt att reda ut. Cox förlitade sig på sin tyska docka med dess lyft

kraft p å 3.000 ton. Jagare på 800 a 1.500 tons borde den lätt klara, även om 

man tog upp ett par stycken å t gången. Fick man bara upp jagarna, vore affären 

ekonomiskt i hamn. Cox skrev 1924 kontrakt med amiralitetet. För i 24.000 

blev han ägare till en egen flotta, låt vara, att den inte flöt. 

Cox startade bärgningsarbetet genom att av ami ralitetet inköpa ett par av dess 

oceangående bogserbåtar och skä ra sönder den sto ra dockan, så att denna kunde 

göra tjänst som tvenne pontoner, mellan vilka vraken kunde lyftas. 

Början gjordes med en torpedbåt på 800 ton s och ett djup på 10 famnar. Cox, 

som nu förbrukat i 45.000 på inköp och förberede lser, amåg det möj ligt spara 

några tusen pund genom att avstå från inköp av de 9-tums wi rar, som männen 

i hans arbetsledning förordade. Han förlirade sig på gamla kättingar från de 

nedskrotade engelska slagskeppen . Något som närmast liknade ett kanonskott, 

väckte honom ti ll medvetande om hans fe lkalkyl. "Om han inte varit en bland

ning av geni och åsna, hade han aldrig företagit sig något sådant", förklarade 

en av medarbetarna helt öppenhjärt igt. Den första bärgningen genomfördes emel

lertid i augusti detta å r, då "V. 70 :s" skrotvärde på i 1.500 kunde föras in på 

kreditsidan. Måhända var det skrockfullhet, som gjorde, att förstlingen inte gick 

till upphuggning utan i stället förvandlades till ett logementsfartyg, låt va ra av 

primi tivaste slag. 

Gl ädjen över sålunda vunnen framgång grum lades av budet om baisse på skrot

marknaden: på kort tid föll skrotpri set från i 5 till 35 sh pr ton. Men Cox lät 

sig in tet bekomma utan fortsatte, som om ingenting hänt. Efter 11 dar var tor

pedbåten n :r 2 bärgad. N u bl ev arbete t närmast rutin: först togs sex fartyg upp 

på tre månaders tid, senare bärgades halvdussinet på den fantastiskt korta tiden 

av 14 arbetsdagar, alltid med iakttagande av sabbatsdagens helgd. 

När arbetet med ·de 18 torpedbårarna slutförts, noterade Cox att han återvun

nit sina satsade i 45 .000 och kunde gå vidare med nästa, större uppgift, bär

gandet av jagare på 1.200-1.500 tons. Sedan han köpt ännu en tysk flytdocka, 

grep han sig verket an. Nya besvärligheter anmälde sig: skroven gled undan, nc"ir 

de lyftes från bottenläget, dock~u1 hotade tippa över och vrakens master gav 

bärgarna svår huvudvärk. "Lagen om alltings djäklighet" gjorde sig också på

ITlinr, när generalstrej ken bröt ur 1926. Aven om Cox' folk inre strejkade, blev 

kol svåranskaffad även till ett med f 2 per ton höjt pris. Vid denna tid hade 
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Cox emellertid s~ smått börjat fundera på att gripa sig an bärgningen av slag
skeppet Seydli.tz' skrov, kantrat på styrbordssidan på 66 fots djup. Vid l~gV.l t ten 
stack emellernd hennes babordssida över vattnet. Cox satte in ett gäng svetsare 
som snabbt öppnade väg till slagskeppets kolförr~d, ur vilket han sedan kund; 
hämta kol, oberoende av strejk och prisstegring. 

Som nästa uppgift grep Cox sig an bärgandet av slagskeppet Hindenburg, 
byggt 1913-1917 och s~ sent införlivat med den tyska flottan, att 28.000-tonna
ren aldrig prövats i strid. Skrovet låg på rätt köl med den massiva masten och 
de två skorstenarna över vattenytan vid ebb. Arbetet, beräknat dra kostnader på 
f 20.000, kunde emellertid väntas ge utomordendig utdelning. Hindenburgs pan
sar på upp till 12 tum jämte alla dyrbara metaller i maskiner och utrustnin g korn 
slagskeppet att framstå som en veritabel kassakista . 

Hur skulle det bärgas? Det var otänkbart att ta upp skrovet i en vagga mellan 
flytdockorna, detta med tanke på långväga transport till upphuggningsp latsen. 
Cox valde att täta och länspumpa skrovet, vid vars sidor fixerades fyra dockor 
med hjälp av f. d . tyska ankare med en v ikt på upp till 772-9 tons. Två av de 
senaste upptagna jagarna fick därtill tjäna som skydd mot vågor och vind . 

I stället för de 300 tätningar, som Cox räknat med, behövdes 800, varti ll korn 
att skorstenarna rostat sönder och måste svetsas bort. Till varje tätning gjordes 
schabloner, ett svårt arbete för de 16 dykarna, som ofta endast hade känseln att 
lita till. Efter fem månader var emellertid tätningen klar och ett 40-tal p umpar 
med total kapacitet på 3.600 tons i timmen på plats. 

Efter fem dygns pumpning började det väldiga skrovet röra på sig men endast 
för att med slagsida åt babord antyda, att tätningen inte varit fullständi g. Efter 
flera förnyade lyftningsförsök måste Cox i en svår storm ge upp arbetet och låta 
skrovet sjunka tillbaka i djupet. Ett halvårs arbete och kostnader på totalt 
f 30.000 hade varit förgäves. 

Misslyckandet sporrade Cox att söka lösa bärgningsproblemen enligt en annan 
metod. 23 .000-tonnaren Moltke låg med kölen i vädret och bottenventilerna lätt 
åtkomliga för tätning. I mitten a v oktober hade dykarna tätat alla ventiler och 
luckor, ett batteri av kompressorer med en dygnskapacitet på 300.000 kubi kfot 
sattes igång - men verkan uteblev. Först när skrovet befriats från de jättelika 
propellrarna, gick det bättre, och Moltke började resa sig ur djupet men med 30 
graders slagsida åt babord. Pumpningen måste avbrytas, ty fören höjdes för kraf
tigt och luft strömmade ut med kraftigt brak. Problemet fick angripas med ännu 
en ny metod. Skrovets sidabunkrar och tankar låg lätt åtkomliga. En luftsluss t ill 
skeppets innandöme ordnades och i det utrymme, som skapades genom att den 
komprimerade luften undanträngde vattnet, kunde dykarna nu arbeta tämligen 
ostört, även om riskerna med tanke på övertrycket var stora. Trots att de arbeta
de ett helt å r under ett tryck mellan 10-15 kilo, noterades intet fall av "dy
kares juka". 

I maj 1927, då tätningsarbetet var avslutat, sattes kompressorerna igång på 
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d med att tidva ttn et steg. Experimenet lyckades. Som stolt sege.r-nytt, samt! lgt Il å" Cox boaser in"en av det stora sk rovet med kölen i vädret börja tl ben e s, b b b .. · 11 h. d 1 .. "S-dår all upphu"gning verkstä lldes . Men annu var 1nte a a 1n er av a., Lyness, " · l d lossnat 
d 

Plötsli" t hördes en knall : ett av kanonrören 1 ett av to rnen 1a e . 
na e. " 1 .. ·1· 1 · B enn g och fallit ned mot bottnen - d. v. s. intag it 1ögst a moJ 1g::1 e evatw n ... og s ~ 
en måste avb rytas, kanontorn et sprängas bort. For~t darefter ~.u n de farden fo: t _ 
.. s Men äventyren var ingalunda slut. En hafng storm brot ut , mellan vag satta . . d l f . k f.. l d 

k rnarna sögs vattnet bort från skrovet och kompnmera u t g1c o r ora · am . k d' Manskapet ombord på skrovet kun de endast konstate ra, hu r d c.tta SJÖn Jupa re 
och djupare _ en katastrof syntes oun dvik lig. Mm vmden moJnade ~ch skrovet 

k 
de _ t rots kont rovers mell an am1 ra lnets och F1rth of Forrhs-lotsar na - a ll t-un . h o o d . ... t med kölen i väd ret tas in i flottans docka 1 Rosy t . N agr a mana er sena! e Jam o .d d k . mottog Cox en räkn ing från amira litetet fö r skador, astadkomna Vl oc nm g-

en. H an tvekade se på slu tsumman men tog till sist mod nll s1g. D en slutade 

på f 8· . · d k · flera äventy rli ga Efter bärgningen a v Moltke följde en rad hknan : a twner, .. 
men alla framgångsrika. P å nyå ret grep sig Cox pa nytt an att soka besegra 
Hindenburg. Vis av t idigare erfarenh eter beslöt han förhmdra kantnng genom 
att på havsbotten bygga upp en vagga av cement , delvis ås tad kommen genom att 
ur ett bärgat jagaresk rov skä ra ut maskinrummet , som, fyllt med cement, ~lev 
en massiv ki l, som gav H indenburg gott stöd. Vid översyn av de g;mla tatn mg-

a måste 300 av de 800 förnyas. När pumparna kunde sa tta 1ga ng, upplevde 
arn d G f Z l' " .. S a bärgarna en underlig syn : på 1500 fots höjd segla c ~· ra eppe. 111 over ca p 
Flow. D ess tyska besättnin g måste också ha funnlt snuanonen ho~st egen.dombg, 
när de skådade ned på bärgnin gen av reste rna av vad som en ga ng vant deras 
lands stolthet t ill sjöss. 

Tack vare bättre organi sation av pumparbetet och det stöd skrovet fåt t, fort-
skred bärgningen utan stö rni ngar. I augusti 1930 va r arbetet slutfört och ett ma rk
ligt blad skrivit s i sjöbärgningens historia; det dittills största skrovet hade lyfts 
från havsbottnen. . . 

Med bärgningen av slagskeppet P rinz R egent Luitpold på 25.000 o tons i J~h 
1931 var Scapa Flow-äventyret lyck ligt slut, sedan c:a 175.000 tons atervunnltS. 

Aven i fortsättn in gen kom Cox att ägna sig åt bärgningar av hknande slag, 
den märkligaste av ett fa rtyg, sänkt av die Luftwaffe, som blo~ke radc Manchester
kanalen. Han utvecklade sin skrot f irma, till dess han 1949 salde den n ll en stor 
metallkoncern. Själv ställde han sin fö rmögenhet och kra fter helt i .~ä l görenhe te n s 
tjänst, bl. a. som föredragshållare med ski ld ring av den stora bargnm gen som 
huvudämne. 

1959 gick Cox ur tiden 76 å r gammal. 
Eric Hägge 
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MARINST ABEN Biblioteket 

FORTECKNING 

över nyinkommen litteratur under riden lll-30/4 1966 

I. F örsvarsväsende i allmänhet 

Svensk Under befälstidning årg. 40. Sthlm 1965. 
Hemvärnet 1965. 

Bcijborn, Anders & Dahl v ist T D d . 
. G q ' ure, et go a knget. Reportage om FN-svensk 

na l aza på Cypern och . K l -
117 s. , l on go oc 1 om FN efter 20 år. Sthlm 19• S. 

Statement on the defence estimates 1966. 

Part I The Defence Rev iew. 

Part II Defence Esrimates 1966-67. 

Presented to Parliament by the Secretary of S 
f H M' rate for Dcfence by Comnu d 

o er ajesty. Febr. 1966. (HMSO) 
Den illegale presse 1940 4" E l . 

1965. 563 s. - ::>. <n anto ogJ. Red. av Leo Buscvhardt m. fl. Kh n 

Sammanställning a v bestäm melser för ABC- k del A l k 
Abrahamsson B . s Y · sr se · t 2. Ao 466, 20/7 19, 1. 

' T .'. engr, Anpassn tng och avgångsbenägen het bland mi litärt befäl. U 

av Mi narpsykologiska inst. MPI-rapporr 37. Srhlm 1965. 341 s. , . 

SOU 1966: I l. Forsvarsdep Fl a-f" 1 · 
"f·· . . · Y o orv a tmngens centrala organisation. 1964 , ·s 

ty, orvalrnmgsmrednmgs betänkande. Sth lm 1966. 14" 
K ungl ArmCförvaltnina-e1 1865 E o · • ::> s. 
F . o 

1 
. · tt 100-arsm 111 ne. Ka tnneholm 1965. 29 s. III. 

F
orum navale. Sk rt fter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet nr 22 . Sthlm 1966 
orsvarets rolle 1 Norges histo · U · l' · 

O l 1965 
na. tgttt av "Orsvarers krigshistoriska avdelnin 

s o . 70 s. III. 

Krigen i Norge 1940. Operasjonene till lands i Nord-Noroe 1940 B l O l 19( ' 
306 s. Ill.-reg. 0 · · · s o ' 

Krigen i Norge 1940. 0 · 'Il l 
pcras;onene ll ands i Nord-Norge 1940. B. 2. Oslo 196 

376 s. Ill.-reg. 
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rr. sjöväsende 

svensk sjöfanskalender 1966. Gbkb 1965. 664 s. 

Måhlen, C. E., Naut isk ordbok. Sthlm 1966. 190 s. III. 

Sulerzickie, M & D., Kratkij morskoj slovar' dlja junosesrra. (Kortfattad nautisk 

ordbok för ungdom.) Moskva 1965. 359 s. III. 

Jane's fighting ships 1965-66. Land. 1965. 461 s. 

Florres de combat 1966. Paris 1965. 379 s. 

Kuenne, Robert E., The attack submarine. A srudy in stratcgy. Land. 1965. 215 s. 

Re g. 
Deakin, F. W. & Storry, G. R. , The Case of Richard Sorge. Land . 1966. 373 s. 

Re g. 
Officiele Lijsr, der Belg. Vissersvaartuigen. 1966. 

Enby, Erik, Navigation under ansvar. Gbg 1965 . 333 s. Il!. 

Arnell , Nils & Ekstrand, S. Navigation. Sthlm 1965. 173 s. III. 

Lipscomb, F. W., "Up she rises". The story of naval salvage. Land. 1966. 263 s. 

Il!. 

III. Landförsvaret 

Göteborgs försvar 1965. Utg. av Föreningen för Göteborgs försvar. Gbg 1966. 

121 s. Ill. 
Die Schweizer Armee heute. Das aktuelle Srandardwerk iiber die Schweiz in Wehr 

und Waffen. Red. H. R. Kurz. Schweiz u. å. 472 s. III. 

Armestaben. Innehållsförteckning över objekt för utbildnin g. Srhlm u. å. 

V. Historia och geografi 

Carr, E. H ., Vad är historia? Oversättn. av Birgitta Andersson . Sthlm 1965 . 155 s. 

Orig:s titel: What is history? 

Lewis, Michael, The navy in transition. A social history 1814-1864. Land . 1965 . 

287 s. Il!. reg. 

Taylor, A. J. P., The Oxford history of England . English history 1914-1945. 

Land. 1965. 709 s. Bib liogr. Reg. 

Tuchman, Barbara, W., The proud tower. A portt·air of the world before the war : 

1890-1914. Land. 1966. 528 s. III. reg. 

Freeborn, Richard, A short history of modern Russia. Land. 1966, 276 s. Litt. reg. 

Cameron, James, Witness. The complete story of James Cameron's journal to 

Norrh Vietnam with epilogues in China Russ ia America. Land . 1966. 143 s. 

Berggren, Håkan, Förenta staternas historia. H almstad 1966. 42 I s. Ill . reg. 
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Janowitz, Morris, The professional soldier. Lond. 1964. 464 s. 
Hatch, Alden, The Mountbattens. Lond. 1966. 469 s. Ill. reg. 
Hart, Liddell, B. H., The Memoirs of Captain Liddell Hart. Vol. 1-2. Lond. 

1965. Il!. re g. 
Ingstad, Helge, Västervägen till Vinland. 0vers. av Aslög Davidson. Sthlm 1965. 

283 s. Ill. Litt. reg. Orig:s titel: Vestervejen till Vinland. 

VI. Rätts- och statsvetenskap 

Världspolitikens dagsfrågor nr 12. Nihlen, Stig, Modern st rategi . Sthlm l % 6. 
32 s. 

Världspolitikens dagsfrågor nr l. Samuelsson, Eivor, Problemet Jemen. Sthlm 
1966. 32 s. 

Herfansson, C. H., Vänsterns väg. Ett debattinlägg. Sthlm 1965. 182 s. 
Tingsten, Herbert, Från ideer till idyll. Den lyckl iga demokratien. Sthlm 1 ''66. 

281 s. Pers. reg. 
Elvander, Nils, Intresseorganisationerna i dagens Sverige. Lund 1966. 325 s. 
Utrikesfrågor. Offentliga dokument m. m. rörande viktigare svenska utrikespoli 

tiska frågor 1965. Sthlm 1966. (Aktstyckena utg. av UD. Ny serie I: C : 15.) 
Wadsworth, James J ., The Glass House. The United Nations in action. New York 

m. fl. 1966. 224 s. 
NATO. Facts about the worth ariantic treaty organisation. Utg. av NATO-Infor

mation service- Paris. Utrecht 1965. 319 s. Ill. reg. 
Lange, Oskar, Ekonomisk utveckling och socialism. 0vers. av Olof HoffstLn. 

Halmstad 1965. 253 s. Orig :s titel: Pisrna ekonomiczne i spoleczne. 

VII. Matematik 

Hitch, Charles J., Decision - Making for Defence. Berkeley (m. fl.) 1965. 83 s. 

IX. Språkvetenskap 

Myndigheter och organisationer i engelsk, fransk, spansk och tysk översättning. 
Sthlm 1965. 16 s. Särtryck ur Från Departement och nämnder nr 18/ 1965. 

Almhult, A., Ord att förklara. Svenska och främmande ord. Sthlm 1964. 311 s. 
Dalin, A. F ., Svenska språkets synonymer. Sthlm 1964. 6 uppl. 424 s. 
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b bl L Ministhe . d membres du corp diplomatique a Srockholm . Pu · par e Llsre es l 54 Royal des Affaires etranghes. nov. 1965. Sth m 1965. s. . 
l
. d sk Hof- O" Statskalender. Statshåndbog for Kongenget Danmark Konge1g an b 

for året 1966. K vhn 1966. 1260 s. . 
Svenskt biografiskt lexikon. 79. Fredriksson-Fröltch . .. . h A b -
Handbok i ergonomi. Utg. på initiariv av Svenska MTM-foremngen oc r ets 

fysiolo giska inst itutet. Uppsala 1966. 636 s. III. reg: 
E k \k d d och bilder kring FN :s Svenska FN-förbundet. 20 år med FN. n ava ·a l or 

verksamhet under åren 1945-65. Sthlm 1965 . 147 s. III. 
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MARINST ABEN Biblioteket 

FORTECKNING 

över tidskrifter vid MS bibliotek under 1966 

* betecknar gå va 

Onskemtll om cirkulation torde anmälas till Bibi (t el 121 ) 

SVENSKA TIDSKRIFTER 

*Allmän månadsstatistik 
*Arkiv för astronomi 
*Arkiv för fysik 
*Arkiv för geofysik 
*Arkiv för matematik 
* Armenytt 
Artilleritidskrift 
Befäl 
Biblioteksbladet 
Borgskum 

*Den svenska lottan 
Den svenske underofficeren 

"Den värnpliktige underofficeren 
*Effektivt försvar 
*Flottans män 
*Flygvapenytt 
*FOA-tidningen 
*Folkförsvaret 
*Från departement och nämnder 
*Försvar i nutid 
* Försvarsmedicin 
*Försvarstjänstemannen 
*Globen 
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Hemvärnet 
Historisk tidskrift 
Hygienisk revy 
Kungl krigsvetenskapsakademiens 

handlingar och tidskrift 
*Marin-nytt 
Mi !i tärteknisk tidskrift 

*Månadens statistik över utrikeshandeln 
Nautisk tidskrift 

*Nordisk kontakt 
*Of ficersförbundsbladet 
*På kryss 
Reservunderofficeren 

* Sjövärnsnytt 
*Skottgluggen 
Strategisk bulletin 

*Svensk militär idrott 
Svensk sjöfartstidn;ng 
Svensk tidskrift 
Svensk underbefälstidning 
Sveriges flotta 
Teknikens värld 
Tiden 

Tidskrift för kustartilleriet 
Tidskrift för rcservofftcerare. 

•Tidskrift för värnpl1knga offleerare 
•Tidskrift i sjöväsen det 

Till rors med segel och motor 
Vårt försvar 

*Verkskyddet 

UTLANDSKA TIDSKRIFTER 

Canada 
•The crowsnest 

Danmark 
•Marine tidende 
Militaert tidsskrift 
Tidsskrift for sovaesen 

Finland 
Suomi mercllä 

Frankrike 
La revue maritime 
Revue de dCfense nationale 
Revue militaire genehale 

l talien 
Rivista marittim:t 

N ederländerna 
*Knickerbocker international 

Ons zecwesen 
*Marine blad 

Norge 
Intcrnasjonal politikk 
Norsk militaert tidsskrift 
Norsk tidsskrift for sjovesen 

Polen 
Morze 

Schweiz 
Flugwehr und Technik 
Interavia 

Sovjet 
International affairs 
Soviet military revtew 

Spanien 
Revista general dc marina 

Sto rbritannicn 
The "'lobe and Iaurel 
Hov:ring craft and hydrofoil 
The illustrared London news 

*Jo in t services recognition journal 
Journal of the Royal united service 

institutlOn 
Marine news 
The navy 
Survival 
Triton 

Tyskland 
Del p hin 
Flugwelt 
Leinen los 
Marine Rundschau 
Soldat und Technik 
Truppenpraxis 
Wehr und Wirtschaft 

USA 
All hands 
Arrned forces 
Arm y 
Audiovisual instruction 
Aviation week 
Bureau of ships journal 
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Foreign affairs 

Industrial >ccu;·ity 

Marine corps gazettc 

Military review 

Military police journal 

Missile and rockers 

Naval aviation JKws 

Naval training bulletin 

Navy. The magazine of sea powcr 

*Ordnance 

Our navy 

Skin divcr magazine 

US Naval institute proeecdings 

US news and world report 

Notiser från nar och fjärran 

Sammanställda av Marinstabens Pressavdelning 

Brasilien 

jagare får Sea Cat 

Jagaren MARRIZ E BARROS skall bestyckas med Sea Cat luftvärnsrobotar. 

Fartyget byggdes i Rio de Janeiro 1944 och har 2200 tons deplacement. 

(La Revue Maritime, mars 1966) 

Chile 
Motorto rpedbåtar 

Vid ett spanskt varv byggs f n fyra motortorpedbåtar för Chiles räkning. Far

tygen kommer att få 130 tons deplacement och förses med två Mercedes-Benz

dieslar på vardera 2.400 hästkrafter. Bestyckningen utgöres a v fyra torpedtuber 

och två 40 mm kanoner av Bofors konstruktion. Namnet på den första motor

torpedbåten i serien blir GUACOLDA. 
(Rivista Marittima, april 1966) 

Frankrike 

Fregatt 

Systerfartyget till den redan i maj 1965 SJOSatta fregatten SUFFREN, DU

QUENSNE, gick av stapeln i Brest den 12 februari i år. DUQUESNE har hela 

5700 tons deplacement och gör 34 knops fart. Förutom två 10 cm kanoner och 

6 torpedtuber är fartyget ä ven bestyckat med luftvärnsroboten Masurea och 

utbåtsjaktroboten Malafon. 

(Marine News och Revue de Defense Nationale, april1966) 

Ubåt 

Ubåten VENUS togs tjänst den 1 januari 1965 och ingår nu i 1. ubåtseska

dern i Toulon. 
(Marine News, mars 1966) 

Grekland 

Moto rtorpedbåtar 

Sex motortorpedbåtar av NASTY-typ har beställts från Båtservice Verft A/S 

i Oslo. 
(Marine News, april 1966) 
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Ita l ien 
M otorkanonbJ.tar 

Motorkanonbåtarna av typ 490 och 590 har fått nya identifieringsnummer 
enligt följande. 

FOLGORE p 490 SAETTA p 494 
LAMPO p 491 DARDO p 495 
BALEN O p 492 STRALE p 496 
FRECCIA p 493 FULMINE p 499 

(Rivista Marittima, april 1966) 

Kanada 
Eskortjagare 

Eskortjagarna BUCKINGHAM, CAP DE LA MADELEINE, FORT ER IE, 
LA HULLOISE, LANARK och OUTREMONT har sålts till italienska nedsk rot
ningsfirmor. 

(Marine News, april 1966) 

Norge 
Fregatt 

Fregatten OSLO, den första av den norska flottplanens fem fregatter , över
lämnades till norska marinen i slutet av januari. Ytterligare två fartyg av denna 
typ beräknas bli färdigställda under 1966 och de återstående två under 196 7. 

(MS/Press, maj 1966) 

Fregatter byggs om 

De tidigare fregatterna GARM och TROLL har blivit ombyggda till depå fart} 6 
och fått namnen V ALKYRIEN och HOR TEN. 

(Marine News, maj 1966) 

KanonbJ.t 

Kanonbåten SKUDD sjösattes den 25 mars i år vid Bergens Mekaniske Verk
steder. 

(Norsk Tidskrift for Sjovesen, april 1966) 
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Portugal 

Eskortfartyg . .. 

D första av de fyra eskortfartyg, som byggs i Nantes i Franknke for Portu
et d 2 l f" k namnet COMMANDANTE JOAO 

l ··kning SJ·Ösattes en 2 mars oc 1 IC ga s ra ' 

BELO. (Rivista Marittima, april1966) 

Rustning och avrustning 

Under 1966 kommer den 
resp avrustade. 

Typ 

H angarfartyg 
Landstigningsfartyg 
Kryssare 
Robotjagare 
Jagare 
Fregatter 
Atomdrivna ubåtar 

Ubåtar 

H angarfartyg säljs 

Sto rbritannien 

brittiska flottan att ha fö ljande antal fartyg i tjänst 

tjänst Avrustade 

6 
2 

l 4 

6 
9 11 

56 14 

3 
33 10 

(Marine News, april 1966) 

bl . · f·· ' listan över fartyg avsedda f CENTAUR har IVIt upp ort pa Hangar artyget 

för försäljning. (Marine N e w s, april 1966) 

H angarfartyg 

b r försvarsmi111Ster Denis Något nytt hangarfartyg kommer ej att yggfas endlgt l . o Flygplanet 
. d b · · k försvarets ramn a P anenn,. 

Healey's VItbok om et nms a . fl · b ränsad utsträck-
PHANTOM kommer därför att tillföras bnmska ottan lo ,:g . o 1970 

d hangarfartygsflottan skall behållas sa angt m pa -ning. Den nuvaran e 
talet som möjligt . 

(MS/Press, maj 1966) 

K ryssare 

TIGER-kryssarna kommer att utrustas me d antiubåtshelikoptrar. 

(MS/Press, maj 1966) 
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Jagare 

Jagaren NORFOLK av COUNTY-klass kölsträcktes den 15 mars i år. 

(Marine News, april 1% 6) 

Fregatt 

Fregatten EXMOUTH anlände till varvet 
påbörja sin ombyggnad till gasturbindrift. 

Atomub!lt 

Chatham den 25 mars för \tt 

(Marine News, maj 1966) 

En femte atomdriven ubåt ska ll beställas för den brittiska flottans räk nin g. 

(Marine News, april 1966) 

U b!ltar skrotas 

Ubåtarna TAPIR och SEA DEVIL har strukits ur rullorna och sålts för ned
sk rotning i Clyde respektive Newhavcn, Sussex. 

(Marine News, mars och april 196f,) 

Fregatter 

Ytterligare ett antal LEANDER-fregatter kommer att beställas under det när
maste året. ARGONAUT sjösattes den 8 februari vid Hawthorn Leslie Ltd. 

(Marine News, mars och april 196'>) 

USA 
Insats i Vietnam 

Vid en presskonferens nyligen meddelade chefen för den amerikanska sjunde 
flottan att USA f n har ca 175 fartyg, 700 flygplan och 80.000 man i farvat tn~n 
utanför Vietnam. I Sydvietnam finns härutöver 38.000 man ur marinkåren och 
9.700 man ur flottan. Totalt omfattar Stilla Havsflottan 450 fartyg och 318 .000 
man. 

(MS/Press, maj 1966) 

Kritik mot MeNamara 

Ordföranden i amerikanska kongressens atomutskott, Chet Holifie ld, har ska q t 
kritiserat försvarsminister MeNamara för hans tveksamhet för kongressens bes lut 
att alla övervattensfartyg skall förses med reaktordrift i framtiden . Holific ld 
pekade på dc stora militära fördelar, som insatsen av hangarfartyget ENTER
PRISE och kryssaren BAINBRIDGE i Vietnamkriget inneburit. 

(Kerntechnik, Mi.inchen, mars 1966) 
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r 
Hangarfartyg 

Newport News Shipbuilding and Drydock Company har fått order på USA :s 
dra atomdrivna hangarfartyg. aP (Marine News ,mars 1966) 

patrullb!ltar 

De åtta första patrullbåtarna av SWIFT-typen är nu i tjänst sedan en tid. De 
skall överföras till Vietnam och där användas för snabba raidföretag efter kusten. 
Fartygen är 16 meter långa och gör 28 knops fart. Sammanlagt 104 enheter av 
denna typ skall byggas. 

Atomub!lt 

GEORGE BANCROFT togs 
Polarissericn. 

Ub!lt 

(Bureau of Ships Journal, mars 1966) 

tjänst den 22 januari som den 34 :e enheten i 

(Rev ue de Dcfcnsc Nationalc, april 1966) 

Ubåten QUEENFISH av STURGEON-klass sjösattes den 25 februari. 

(Marine News, april 1966) 

Ny typ av atomub!lt 

I början av detta år kölst räcktes den första enh eten i en ny serie. atomubåtar, 
N ARWHAL-klassen . Detta skedd e vid Electric Boat General DynanHes l Groton. 
Några detaljer om denna typ finn s ännu ej offentliggjorda. 

(Kerntcchnik, Mi.inchcn, mars 1966) 

Ub!ltsdep!lfartyg 

D epåfartyget CANOPUS, avsett för ubåtar, levererades i november 1965. 

(Marine News, mars 1966) 

F ärr/idsfartyg 

Ett förrådsfartyg på 15 .900 ton och med dimensionerna 177 x ~4 x 7 meter har 
beställ ts hos National Steel and Shipbuilding Company 1 San Dtego. 

(Marine News, mars 1966) 

395 



Västtyskland 
Minfartyg 

Två minfartyg p å ca 4500 ton har beställts från Sti.ilckenvarvet i Hamburg för 
leverans under 1967. 

(Ma rine News, mars l ' 66) 

Bärplanbåt 

Västtyska marinen bygger fn en försöksbärplanbåt på 100 ton och driven av 
två Bristol Siddeley Proteus gasturbiner på 4200 hästkrafter. Fartyget beräb1as 
bli klart hösten 1966. Syftet torde vara utprovnin g av system med uppdragb-1ra 
bärp lan och propellerax lar. 

(MS/Press, maj 19b6) 

Depåfartyg 

LUNEBURG har tagits i tjänst. Deplacementet för detta nya depåfartyg ar 
3050 ton och dimensionerna ä r 102,8 x 12,6 x 3,9 meter. Fartyget gör 17 knop. 
Åtta fartyg av denna typ skall byggas och vara färdiga redan i slutet av 1966. 

(La Revue Maritime, mars 1966) 
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