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Meddelande
från
Kungl. Orlogsmannasällskapet
Nr 8!1963
Högtidssammanträdet den 15 november 1963 (det 192:a).
(Utdrag ur protokollet)
1. Infördes nyinvalde korresponderande ledamoten W edin och
nyinvalda arbetande ledamöterna S. G. Håkanson och Fredriksson.
Ordföranden hälsade dem välkomna i Sällskapet.
2. Till ordförande för arbetsåret 1963-64 valdes hedersledamoten Bergelin.

3.

Telegram till H M Konungen avsändes. Svarstelegram mot-

togs.
4. Tillkännagavs av de Sällskapet tidigare beslutade belöningarna till ledamoten Hammar, kommendörkapten R. Nerpin och civilekonom P. O. Ekman.
Ingen av de belönade hade tillfälle att personligen närvara vid
högtidssammanträdet.

5. Uppläste ordföranden namnen på de ledamöter, vilka under
det tilländalupna arbetsåret lämnat Sällskapets krets och vilkas minne Kungl. Orlogsmannasällskapet enligt gammal hävd önskar giva
en hedersbetygelse.
Därefter föredrog sekreteraren utdrag ur minnesteckningarna över
hedersledamoten Yngve Theodor Schoerner
korresponderande ledamoten Karl Hugo Einar Wendt
arbetande ledamoten Carl Anders Claus
arbetande ledamoten Swen Pantus Emil Lagerberg
arbetande ledamoten Carl Walter Henrik Colquhoun Gahn
arbetande ledamoten Ernst Hilmer Bergmark
49
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arbetande ledamoten Gösta Hartzell och
hedersledam oten Carl Harald Akermark.
Arbetande ledamöterna Adolf Eugen Tyden och Erik David To~
ren hade före sin bortgång i skrivelse till Sällskapet uttryckt sin önskan att minnesteckn ing icke måtte uppläsas på Sällskapets högtidsdag.
6. Avgav sekreteraren berättelse över Sällskapets verksamhet
under det förflutna arbetsåret.
Föredrog ledamoten Ahren utdrag ur sin årsberättelse i sjökngskonst och sjökrigshistoria.

!·

. 8. Ned~ade Sällskapets ordförande, hedersledam oten Bergelin,
sm befattnmg med anförande betitlat "Kungl. örlogsmann asällskapet - en återblick och något om framtiden".
Karlskrona den 19 november 1963.
U. REINIUS
sekreterare.

Ku ngl. Orlogsm annasäl lskapef -

en

åferblick och någof om framliden
Anförande av sällskapets ordförande konteramira l S. Bergelin, v id
nedläggande t av ordförandeb efattningen den 15 november 1963.

Av hävd brukar Sällskapets ordförande, då han stadgeenligt talar
vid ämbetets nedläggande , välja ett ämne som riktar uppmärksam heten mot framtiden . Jag har bedömt det lämpligt att i dag först
blicka tillbaka till tiden för Sällskapets bildande år 1771 och att
därefter nämna några av de viktigaste milstolparna i Sällskapets
långa historia, särskilt som denna avspeglar sig i stadgarna för Sällskapet. Mot en på så sätt skisserad bakgrund kommer jag att för
Sällskapet och dess gäster framlägga konturerna av ett problem, till
vars lösande Sällskapets ledamöter torde få taga ställning något
av de närmast kommande åren.
De första 150 åren i örlogsmanna sällskapets historia är skildrade
i den på fakta rika och även i övrigt utmärkta minnesskrift , som
sällskapets dåvarande bibliotekarie , bataljonspre dikanten Ernst
Holmberg författat och som framlades vid jubileet den 15 november 1921.
Historien börjar med att officerarna vid galärflottan i Stockholm
i augusti 1771 fick en skrivelse ur vilken jag tillåter mig citera följande rader:
"Det är icke utan, att ju stora och arbetsamma genier driva sig
själva och finna i eget förråd tillräckliga ämnen både att underhålla
sin lust för arbete och att vinna sin verkliga förkovran, men så är
det tillika en sanning, att liksom eldfängda ämnen brinna starkare,
då de läggas tillhopa, människors håg, arbetsamhet och krafter i
hög grad tilltaga, när de förenas."
Skrivelsens författare, kaptenlöjtna nten Leijonanker , föreslog att
officerarna skulle sammanträd a för att "stadga tid och sätt för
en tillkommand e förbindelse" . Dåvarande chefen för galärflottan ,
viceamiralen Falkengren, omfattade förslaget att bilda ett sällskap
för utbyte av tankar och åsikter i ämnen rörande sjövapnet och
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tjänsten med varmt intresse och gav sitt tillstånd att sammankalla
officerskåren. Vid sammankomsten utsågs 14 ledamöter att utgöra
ett beredningsutskott med uppgift att utarbeta stadgar för ett sällskap, som på en gång skulle bereda nytta och nöje för den enskilde
och befordra hela kårens anseende. Redan i oktober var officersstaten åter sammankallad för att taga ställning till beredningsutskottets förslag. Det beslöts att bilda ett örlogsmannasällskap och
man antog stadgar för detta. Sällskapet skulle bestå av 12 ständiga
ledamöter men åt sällskapet skulle lämnas frihet att sedermera, om
så syntes nödigt, föröka detta antal. Sedan valet skett, anmodades
viceamiral Falkengren att vara örlogsmannasällskap ets "preses honorarius" och att såsom sådan sammankalla och installera de tolv
valda ledamöterna.
Sällskapet höll sin första session den 1S november 1771 - vi kan
alltså fira ZOO-årsjubileum om åtta år - och sessionen öppnades
med ett tal av 'preses honorarius". Ledamöterna placerade sig i den
ordning de efter erhållet röstetal blivit invalda. Preses och sekreterare valdes och ledamöterna fördelades till olika arbetsuppgifter.
Man samlades sedan minst en gång i veckan kring arbetsbordet.
I sällskapets första stadgar återfinner man många föreskrif ter,
som än gäller med allenast mindre ändringar men också andra. Ja~
citerar följande passus.
"Sällskapet företager sig att utreda alla de kunskaper och skyldigheter, som vid särskilda tjänstgöringar i fredlig tid i land vid
örlogs- och galärflottorna förefalla, så att de genom sällskapets
bemödande bringas till yttersta fullkomlighet; att till ett lika ändamåls vinnande likaledes utarbeta de ämnen, som vid alla slags
tjänstgöringar i fredlig tid till sjöss kunna förekomma; att fortfa ra
till ernående av det högsta målet för sällskapets omhugsande näm licren att utstaka de kunskaper i hela sitt sammanhang, som äskas
tifl utförande av de viktigaste värv, vilka amiralitetsofficerare vid
alla mö jliga tillfälligheter under ett sjökrig hava att utföra."
Det unga sällskapet hade på sig många av de uppgifter som i d ag
ankommer på staber och militära högskolor. Målet var högt och nåddes inte utan vedermödor.
Redan från sommaren 1772 intill våren 177 4 blev det att stillastående i sällskapets verksamhet, emedan preses och fyra ledamöter
var sjökommenderade på fregatten Illerim, som gjorde en exepedition till Marocko. Man kan konstatera, hur svårigheter uppstod så
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·t antalet tillgäncrlicra ledamöter blev mindre än tolv, det antal
sn ar
o o
b
.
som än i dag gäller för att sällskapet skall kunna fatta eslut 1. VlSsa ärenden.
.
.
..
.. .
År 1776 utarbetades ett särsblt ceremomel for hogtidsdagen i stora drag det som ännu tillämpas - och beslöts att hålla parentation över avgångna ledamöter.
..
Galärflottans omorcranisation medförde, att sällskapets ledamater
skingrades till Sveabo~g och till örlogsfl?ttans station i Karlskrona.
Vid en överläcrgning år 1778 med de 1 Stockholm varande ledamöterna dikter:de ordningsmannen - ..vår tids vice oordf?rande till protokollet att sällskapet under nastan tvenne ars tid eJ l~aft
en enda ordentlig sammankomst eller bytt preses, ehuru dennes . ambete var ombytlicrt vart halvår. Efter ett manande tal av ordnmgsmannen beslöts ~t utlysa ett sammanträde. Man väckte också frågan om sällsk apets förflyttning till Karlskrona, där bättre tillgång
vore i den stora officerskretsen på sådana personer, som kunde medverka till sällskapets bibehållande och förkovran. Vid det t.ill d~n
21 maj 1778 utlysta sammanträdet beslöts .sällskapets fl~~tnmg ..till
Karlskrona. Verkställigheten dröjde emellertid och genomfordes forst
efter två nya sammanträden i Stockholm våren 1784, då ny preses
valts och sällskapet utökats med officerare tillhörande .Kar~skrona
staten. Den S juni 1784 höll sällskapet sin första sesstOn 1 Karlskrona och därmed började den epok under vilken sällskapet alltmer kom att fylla sitt ändamål.
N ågra axplock ur sällskapets därefter följande historia!
D en 9 maj 180S utfärdades nådigt brev om att sällskapet finge
kalla sig Kuncrl. Orlogsmannasällska pet.
År 1816 be~tämdes ledamöternas antal till 30 och några år senare beslöts att medlem som avflyttade från Karlskrona skulle anses såsom "korresponderande ledamot" och platsen efter honom räknas såsom vakant.
I ett Kuncrl. brev år 1819 gavs nådigt bifall till en framställning
om att flytt~ ett äldre trähus från en för dockbyggnad inlös~ tomt
till den plats där sjöofficersmässen nu ligger. Huset sk:1lle bl~. sa~
lincrsställe för officerare och samtidigt lokal för taktiska forelasnin0crar och för örlocrsmannasällskapet. Den l S november 1821 samo
o
lades det då SO-åriga sällskapet för första gången under eget ta k .
Med tanke på ett nyligen inom sällskapet framfört förslag om
uppdelning av ledamöterna på avdelningar förtjänar nämnas, att

670
sällskapet samma år-alltså 1821 - antog nya stadgar enligt vilka ledamöterna fördelades på tre fördelningar, nämligen civilfördelningen, den matematiska och den taktiska fördelningen. Redan
tre år senare gick man emellertid åter till den gamla stadgan utan
"fördelningar".
År 1839 antogs nya stadgar enligt vilka antalet arbetande ledamöter skulle vara högst 40 och lägst 20. Arbetande ledamot som
avgått från aktiv tjänst och stadigva rande bosatt sig på annan on
än Karlskrona, överfördes lJ~:som tidigare till korresponderande ledamot. Arbetande ledamot som utnämnts till amiral blev därmed
samtidigt hedersledamot. Antalet heders- och korresponderande ledamöter skulle vara obestämt och till sådan ledamot kunde jämväl
förtjänt person inväljas.
Om de år 1861 antagna stadgarna kan nämnas, att benämnino-en
preses ändrades till ordförande och att den tidigare gällande fÖreskriften om överföring från arbetande till korresponderande ledamot bortföll.
Det högsta antalet arbetande ledamöter har efter hand utökats
nämligen år 1876 till 50, år 1912 till 75 och år 1952 till 100.
'
Sällskapets verksamhet i Karlskrona kännetecknades, som redan
nämnts, under större delen av 1800-talet av god aktivitet, om än
det fanns kortare perioder med ganska stora svårigheter av ol~ a
slag. Sällskapet tog många initiativ till utveckling av örlogsflottan
och utarbetade eller lät utarbeta många reglementen som överlämnades till myndigheterna i Stockholm. Det utgjorde också remissmyndighet åt Kungl. Majestät och många underdåniga utlåtanden
a v lä t s i tidernas lopp.
statsförvaltningens utveckling och sällskapets från år 1894 nya
stad gar medförde, att sällskapets arbete efterhand ändrade karaktär. Sedan flottans stab år 1896 fått en fast organisation, upphörde
örlogsmannasällskapets befattning med stabsärenden. Annu mot slutet av 1800-talet avläts dock skrivelser i tj.änsteano-eläoenheter
till
b
b
chefen för sjöförsvarsdepartementet, men sedan förekommer sådana
allt sparsammare för att under början av 1900-talet helt upphöra.
År 1912 väcktes i sällskapet förslaget att beredningsutskottet skulle
utreda vad som sällskapet borde gö ra med anledning av att i pressen synts förslag om sammanslagning av sjö- och lantförsvarsdepartementen. Förslaget synes icke ha lett till någon positiv insats,
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måhända kom det första världskriget hindrande emellan. Sällskapet
är numera uteslutande vetenskapligt inriktat.
Då sällskapet 1896 firade sitt 125-årsminne, uttalade vice ordföranden, att med officerskårens dåvarande fördelning på stationerna hade en period inträtt, då det enligt hans mening skulle vara för
sällskapets arbete mera fördelaktigt, om verksamheten förlades till
den station, där flottans överstyrelse, stab och högre undervisningsverk fanns, och där alltså eliten av officerskåren var tillfinnandes.
Det stannade emellertid med detta uttalande.
Ett direkt förslag om sällskapets flyttning till Stockholm och
dess ombildning väcktes år 1910 men bifölls inte. Samma öde mötte
ett år 1912 framfört förslag men med en avdelning och biblioteket
kvar i Karlskrona. Redan 1913 dök frågan upp i något modifierad
form, nämligen att förlägga en "filial" för verksamheten till Stockholm. Beredningsutskottet tog god tid på sig att penetrera ärendet.
D å förslaget i mars 1916 kom till slutlig behandling, blev sällskapets beslut att inte bifalla förslaget.
Det blev lugn på flyttningsfronten ända till 1942, då 16 i Stockholm tjänstgörande ledamöter föreslog, att sällskapet skulle flyttas
till Stockholm för att göra verksamheten effektivare. Hedersledamoten Simonsson tog i sitt anförande vid nedläggandet av ordförandeämbetet upp f rågan. Han framhöll, att örlogsmannasällskapet
hade djupa rötter i Karlskrona, rötter som inte borde helt uppryckas. Man borde därför överväga att bibehålla en filial i Karlskrona,
eventuellt att låta sällskapet arbeta i två avdelningar. De sexton ledamöternas förslag remitterades till beredningsutskottet, som år 1943
framlade en fullständig utredning av frågan. Utskottet, som avstyrkte en fl yttning, framhöll bland annat att sällskapets i Karlskrona bosatta ledamöter borde under alla förhållanden äga förmåga
att tillgodose dess behov av kvalificerad arbetskraft för handhavande av dess inre angelägenheter och för utgivning av dess tidskrift. I Stockholm fanns krigsvetenskapsakademien, andra akademier och stora bibliotek, varför det inte var lämpligt att dit flytta
örlogsmannasällskapet, som behövdes väl i Karlskrona. Sällskapet
beslöt att inte bifalla försl aget om flyttning.
Onskan om att göra sällskapets verksamhet mera känd och mera
effektiv än vad som är möjligt i Karlskrona har i viss mån tillgodosetts genom att sällskapet sedan år 1956 årligen förlagt ett sammanträde till Stockholm. Vid detta har man på dagordningen haft
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ett föredrag i något för marmen särskilt betydelsefullt ämne och
sällskapet har till detta sammanträde inbjudit representanter fö r
statsmakterna, andra samfund, pressen m fl.
Av redogörelsen har framgått, att sällskapet bildades i Stockhoi111
men att flyttning till Karlskrona beslöts efter att ett fåtal år, eftersom där var bättre tillgång på officerare. Vi har också erfarit
hur denna förutsättning för livaktighet ändrades, så att man alltsedan slutet av 1800-talet vid flera tillfällen tagit upp frågan om
att flytta till Stockholm. En flyttning har under senaste årtiondena
ansetts behövlig för att effektivisera den utåtriktade verksamheten.
Den har också ansetts medföra två andra väsentliga fördelar, nämligen dels att ett större antal ledamöter skulle kunna deltaga i sällskapets beslut än vad som nu är fallet, dels att många ledamöter
och andra fackmän skulle få tillfälle att åhöra årsberättelserna inom
~e skilda vetenskapsgrenarna och deltaga i därpå fö ljande diskusswner.
Det ringa ant alet i besluten deltagande ledamöter är ett bekymmer, vilket framgår av statistik däröver. Tar man inte med sammanträden på högtidsdagen och i Stockholm utan alltså räknar med
de egentliga arbetssammanträdena, så finner man följande antal deltagande heders- och arbetande ledamöter i medeltal per sammanträde
perioden 1948/49-1950/51
totalt 14,2 varav 12,7 på aktiv stat,
perioden 1960/61-1962/63
totalt 15,0, varav 12,1 på aktiv stat.
Som redan nämnts så ökades antalet arbetande ledamöter i aktiv
tjänst år 1952 från 75 till 100.
Man ser sålunda att medeltalet deltagare har ökat något men
att samtidigt antalet ledamöter på aktiv stat har minskat. Av statistiken framgår också att pensionsavgångna ledamöter måste medverka för att sällskapet vid sina sammanträden skall nå upp till
antalet tolv, det minsta antal som fordras för vissa beslut. Om de
pensionerade icke alltjämt hade ägnat sällskapet sitt intresse, skulle
deltagarantalet varit under tolv vid icke mindre än 1/3 av sammanträdena. Redan i dagens läge är situationen alltså den, att sällskapets ordförande vid varje arbetssammanträde med oro räknar
antalet deltagande ledamöter.
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Årsberättelser och andra anföranden i Karlskrona, varunder sällskapet icke tillhörande personal må närvara, åhörs oftast av blott
ett Ii t et an tal.
För en vecka sedan lades det fram en utredning, syftande till en
annan regional organisation. Hur kommer förhållandena för örlogsmannasällskapet att gestalta sig om förslagen i den utredningen genomförs?
Förutsätter man att nuvarande normer för inval av ledamöter
kommer att bestå, så visar en undersökning att i Karlskrona antalet
ledamöter på aktiv stat skulle kunna uppgå till 14 vid extremt
gynnsamma omständigheter men sannolikt kommer att bli 8-10, vid
ogynnsamma förhållanden blott 5-6. Om de aktiva minskar på detta sätt, så kommer även de pensionsavgångna förr eller senare sannolikt att minska. Visserligen kan man räkna med tillfälliga deltagare från kustflottans fartyg, kustartilleriets skjutskola m m, men
sådana "gäster" förekommer redan nu och ingår i de medeltalssiffror som nyss redovisades. Undersökningen visar dock att under de
närmaste åren kan man hoppas på att ungefär fem pensionsavgångna ledamöter troligen kommer att finnas i Karlskronatrakten,
varfö r det icke är någon överhängande fara för att sällskapet icke
skall bli beslutsmässigt vid sina sammanträden. Det är dock icke
en lämplig ordning, att personer - hur förtjänta de än är - som
lämnat den dagliga kontakten med de aktuella problemen, skall
komma att utöva ett avgörande inflytande på sällskapets angelägenheter.
Om framlagt förslag till regional ledningsorganisation genomföres, synes det därför nödvändigt att än en gång taga upp frågan
om sällskapets hemort.
Det är min förhoppning att detta anförande skall nå inte blott
sällskapets ledamöter utan jämväl andu, för dess verksamhet intresserade personer och inrikta tankarna mot de svåra beslut som
måste beredas och fattas inom de närmaste åren. Det är också min
fö rhoppning, att om det skulle bedömas nödvändigt att fatta ett
beslut som innebär en flyttning till Stockholm, det måtte visa sig
möjligt att låta någon del av örlogsmannasällskapets verksamhet
förbliva i örlogsstaden Karlskrona,
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Minnesteckningar

Y ng ve Schoerner*
Den 14 januari 1963 avled f. marinöverdirektören Yngve Schoerner i sitt hem i Stockholm. Han var född den 7 september 18 79 i
Karlskrona och tillhörde en gammal köpmanssläkt, som inflyttade
från Sydtyskland till Karlskrona under 1700-talet. En medlem av
släkten tjänade flottan redan under Gustaf III: s tid.
Y n gv~ Schoerner avlade studentexamen 1897 och civilingeniörsexamen vid Kungl. Tekniska Högskolan, fackskolan för maskinoch skeppsbyggnadskonst, 1901. Efter praktik på örlogsvarvet
Karlskrona och vid Flensburger Schiffbau Gesellschaft 1903-1 904
blev Schoerner t. f. ingeniör vid Kungl. Mariningeniörsstaten 1905
och vid dennas omorganisation extra mariningeniör 1906, marin ino-eniör av 2 gr 1907, d:o 1 gr 1908, marindirektör av 2 gr 192 2,
d:~ l gr 1929, marinöverdirektör och chef för mariningeniörskåren
samt chef för marinförvaltningens ingeniöravdelning 1929-1942 .
År 1939 erhöll Schoerner konteramirals tjänsteklass - en utmärkelse, som tidigare endast tilldelats Gustaf III :s skeppsbyggmästare
af Chapman. Schoerner avgick ur amiralitetets reserv 1949. Tjänsten
har för Schoerner liksom för mariningeniörerna i allmänhet varit
fördelad till örlogsvarv, fartyg och marinförvaltningen; därtill kom
för Schoerners del ansvarsfulla uppdrag som kontrollant vid nybyggnad av örlogsfartyg på privata varv.
Åren 1907-191 O tjänstgjorde Schoerner vid ingeniördepartementet i Stockholm och 1921-1929 vid ingeniördepartementet i Karlskrona - därunder som mobiliseringsingeniör 1922-1929; var chef
för ino-eniördepartementet en kortare tid under 1929, då han blev
utnäm~1d till marinöverdirektör. Schoerner var fartygsingeniör på
pansarbåtarna Svea 1907, Oden 1908 och på Dristigheten under en
expedition till Medelhavet 1909. Efter stabstjänst vid mindre förband var han stabsingeniör vid Kustflottan 1925. Schoerner var
marinförvaltningens kontrollant vid byggnad av minkryssaren Claes
,,. Minnesteckningen författad av H . L. QVISTGAARD
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p!emming vid ~i nnbod a .Varv :910~1914 o~h ~lev efter tpnstgöring vid mannförvaltmngens mgemcravdelnmg ~ren 1;ns-:-19~7
kontrollant vid byggnad av pansarskeppet Drottnmg VIetona vid
.
Götaverken 1917-1918.
Som redan nämnts blev Schoerner chef för marinförvaltnmgens
·no-eniörsavdelning 1929. Denna tjänst innefattade vid dåvarande orhandläo-o-nino- och personlig föredragning i plenum av
~a~isation
I f ..
d .
.
b
bb
to
amtliga nybyo-o-nadsärenden och tekmska utre nmgar etc. n or
..
d
d
soch under denbbförs tärkta försvarsberedskapen un er an ra var ld skrio-et voro dessa arbetsuppgifter av en oerhörd omfattning. Under
rid;n 1930-1942 kontrakterades eller levererades följande fartyg:
Flygplanskryssaren Gotland, kryssa.ren Tre Kro~.or och .Gö~.a ~ejon ,
minkryssaren Alvsnabben, 10 stadspgare eller darmed hkvardiga, 4
ku stjagare av Modeklassen, 21 undervattensbåtar av skilda typer,
14 minsvepare typ Arholma, 20 mindre minsvepare, 4 vedettbåtar
av Jägaren-klassen, 11 motortorpedbåtar jämte ett flertal smärre
fartyg samt isbrytaren Y mer. Följande fartyg inköptes och ombyggdes: ubåtsmoderfartyget Patricia, lasarettsfartyget Prins Carl, ubåtsbärgningsfartyget Belos, jagarna Puke, Psilander, Romulus och Re.
mus, de fyra senare från Italien.
Efter avo-ången från aktiv tjänst var Schoerner anställd vid Sveriges Meka~förbund som chef för dess verkst~~savdelning ~~en 1942
- 1950. Schoerner blev ledamot av Kungl. Orlogsmannasallskapet
1919 och av Krigsvetenskapsakademien 1930. Han var ordförande
i Svenska Teknologföreningens avdelning för skeppsbyggnadskonst
1930-33 .
Yngve Sch ocrner var begå vad med ett klart in tellek t och en sällsynt arbetsförmåga. Hans arbete präglades av ansvarsmedvetan~e
och noggrannhet. I allt samarbete var han hjälpsam och rättrådig
och genom sin ljusa livssyn fick han en trofast .~änkrets .. Han .~ade
många kulturella och andra intressen utanför tJansten, vilket pmte
ett lyckligt familjeliv gjorde det möjligt för honom att bära den stora arbetsbördan. Under de sista sju åren av Yngve Schoerners levnad fördunklades tillvaron genom en partiell förlamning, som ledde till svårigheter att meddela sig. Med hjälp av skrivmaskin uppehöll han emellertid kontakten med sina närmaste, som därmed hade
glädjen att intill hans sista stunder få del av hans varmhjärtade
..
.
personlighet.
Schoerner efterlämnade vid sin bortgång makan H1ldur, fodd
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Ähman, samt sönerna marindirektören av 1 gr Gunnar Yngve W ilhelm, vattenrättsingeniören civiljägmästaren Erik Yngve Otto och
civilingeniören Ove Yngve Gustaf.

Karl Hugo Einar Wendt*
Korresponderande ledamoten av detta Sällskap, f. d. arkivarien
vid marinstabens sjöhistoriska avdelning och f. d. arkivrådet v id
riksarkivet, fiLdoktor Einar Wendt avled i Stockholm den 3 mars
detta ~r.
Son t ill majoren Joh:>.nPeterWendt och dennes maka Elin Christina
Tholander, föddes Einar Wendt i Karlstad den 20 november 1890.
Efter studentexamen i hemstaden 1909 ämnade han - enligt sin
faders önskan - ägna sig åt den militära banan och blev volontär
vid Värmlands regemente samt tog officersaspirantexamen på Karlsborg på hösten 1910. Han fann dock, att han inte riktigt trivdes
med tjänsten, tog avsked från regementet och övergick till civila
studier.
Dessa resulterade först i att han 1914 blev fil.kand. och året dä rpå fil.mag. i Uppsala. Hans avsikt var nu att gå in för lärarbanan
och tjänstgjorde sålunda 1919-21 vid läroverk i Stockholm och
Karlstad. Sedan återvände han till "alma mater" i Uppsala, där särskilt de historiska studierna mer och mer fångade hans intresse, därvid starkt påverkad av sin framstående lärare, professor Ludvig
Stavenow, som f. ö. mycket uppskattade sin begåvade lärjunge.
1922 tog Wendt sin fil.lic. examen i historia i Uppsala, gick provår
vid HAL å Södermalm i Stockholm och erhöll därvid högsta betyg
i lämplighet, men beslöt likväl efter en kortvarig anställning vid laroverk i Stockholm att övergiva läraryrket för att i stället bli arkivman.
1924 sökte sig alltså Wendt in vid riksarkivet, antogs till andre
amanuens och hade därmed inträtt i det ämbetsverk, där han skulle
komma att utöva huvudparten av sin livsgärning. År 1925 blev han
knuten till riksarkivets 4:de sektion, gemenligen kallad Ostermalmsavdelningen, där de centrala verkens arkiv har sin hemvist. Bland
de största av dessa var flottans arkivsamling, omfattande ej mind re
,,. Minnesteckningen författad av korresp. ledamoten G. Hafström.
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än nära 24.300 volymer. När W end t tillträdde sin befattning, förestod en högst nödvändig och mycket krävande uppordning av dessa gamla arkivalier. Det blev hans stora och väsentliga uppgift att
uenomföra detta mångåriga ordningsarbete.
t>
Wendt steg med åren i graderna och blev sålunda förste amanuens
1926 och andre arkivarie 1934. Emellertid hade han för den mera
rutinmässiga tjänsten såsom arkivarie ingalunda släppt tanken på
att öka sina vetenskapliga meriter genom att doktorera. På förslag
av sin forne lärare, professor Stavenow, valde han som ämne för sin
gradualavhandling "Det svenska licentväsendet i Preussen 16271635", en djupgående studie dels om hur rikets ledning visste att i
samband med kriget mot Polen avkräva den polsk-danzigska sjöhandeln med västerlandet likvida tullmedel för att därmed bidraga
till krigets finansiering, och dels om hur licentväsendet över huvud
organiserades och fungerade, vad det inbragte och de förvecklingar
det orsakade med utlandet, särskilt Holland och England.
Det är givet, att eftersom örlogsflottan i detta sammanhang blev
det naturliga påtryckningsmedlet och alltså hade det maktpåliggande
värvet att ordna och genomföra den nödvändiga blockadtjänsten,
så kom Wendt att i sin avhandling ofta beröra förhållandena kring
flottans verksamhet under de aktuella krigsåren. På våren 1933 ventilerades avhandlingen, vilken bedömdes berättiga honom till docentur. Wendt promoverades året därpå till fiLdoktor vid Uppsala
universitet.
1939 avancerade han till förste arkivarie och föreståndare för
4 :de sektionen och kvarstod som sådan till 1941, då han befordrades till arkivråd och chef för riksarkivets 1 :a byrå. I sistnämnda
egenskap var han också personalchef inom verket.
Einar Wendt uppnådde pensionsåldern 1955 men kvarstod i tjänst
ytterligare ett halvår och lämnade därmed den aktiva arkivtjänsten.
Ur riksarkivarien Ingvar Anderssons nekrolog i samband med
Wendts bortgång må här, med vederbörligt tillstånd, citeras följande vackra omdöme om dennes gärning såsom arkivman: "Han
uppgick helhjärtat i sitt arbete som sådan, men fann också tid att
fortsätta sin vetenskapliga verksamhet, som var honom ett behov
och en glädje. Han kände det som en lycka att sine ira et studio fördröja sig i det förgångna, med en grundlighet i forskningen som gjorde att han aldrig stannade på halva vägen utan ständigt sökte tränga
den verklighet som skymtar bakom källorna, så nära som möjligt".
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Vid sidan av sin direkta befattning inom riksarkivet kom emellertid Einar Wendt att under ett antal år få ägna sig åt ett nytillkommet men givetvis angränsande område. På hösten 1929 hade nämligen inom marinstaben inrättats en sjökrigshistorisk detalj, direkt
lydande under CMS. Genom tillmötesgående av riksarkivet fick den
på denna detalj tjänstgörande personalen (tvenne officerare) disponera vissa lokaler inom astermalmsavdelningen fö r bedrivandet
av forskningar rörande flottans historia. Härvid ställdes Wendt till
förfogande för att - med bibehållen tjänstgöring såsom e. o. tj änsteman inom riksarkivets 4:de sektion - jämväl tillhandagå detalj en
med "upplysningar och informationer". Genom riksdagsbeslut 1931
utvecklades detaljen till avdelning. Personalen utökades och en särskild arvodesbefattning på stat såsom marinarkivarie vid stabens
sjöhistoriska avdel ning tillkom. Wendt beklädde denna befattni ng
till dess han 1934 blev ordinarie inom riksarkivet och därmed lönemässigt "överkvalificerad".
Det arbete Wendt under ett lustrum nedlade på denna informativa verksamhet inom marinstaben var av oerhört stort värde för
avdelningens medarbetare. Man fick fullt klart för sig grunderna
och de vetenskapliga betingelserna för forskningens rätta bedrivande, nödvändigheten att städse arbeta metodiskt och tålmodigt och
att samtidigt se på det använda källmaterialet med kritisk blick och
söka komma till en värdering av källans inneboende pålitlighet. De
kamrater, som under årens lopp hade förmånen lyssna till Einar
W endts lärdomar i dessa stycken, står i mycket stor tacksamhetsskuld till honom. Beklagligtvis blev marinstabens sjöhistoriska avdelning dekapiterad genom 1936 års försvarsreform och därmed
fanns det heller inte längre några adepter på området att fo stra såsom tidigare.
Bland från trycket utkomna arbeten av Einar Wendts hand märkes, utom hans doktorsavhandling, minnesskriften Amiralitetskollegiet-Marinförvaltningen 1634-1934 (Stockholm 1935), Flottans
överstyrelse etc. 15 21-1814 i verket Svenska flottans historia I och
II (Malmö 1942, 1943) samt, framför allt, hans stora arbete Amiralitetskollegiets historia. I 1634-1 695 (Stockholm 1950). På den
närmast följande del II 1696-1735 var W. fullt syselsatt, när han
helt oförmodat rycktes bort.
Wendt blev LSkS 1938, korresp. LOS 1943 - på förslag av hedersledamöterna Lybeck, Hägg och Unger - samt RNO 1945 och

l(NO 1956. Han var en av stiftarna av Sjöhistoriska samfundet.
Einar Wendt efterlämnar makan Elvy f. Lindborg samt sonen
Carl-Magnus, fil.stu d. , sonhustru samt syskon.
"En sann och rättskaffens människa, vars stilla och föga ostentativa väsen gjorde ett bestående intryck på alla han kom i beröring
med" var slutorden i Ingvar Anderssons nekrolog över Einar Wendt.

Ca rl Claus*
Den 25 maj 1963 avled i Karlskrona översten Carl Anders Claus.
Han var född i Malmö den 23 februari 1882. Föräldrarna voro medicine doktorn C laus Andersson C laus och Ebba Fredrika Sprinchorn.
Efter avlagd studentexamen i Stockholm 1900 utnämndes Claus
till underlöj tnant vid kustartilleriet 1902 och placerades på Vaxholms kustartilleriregemente. Löjtnant 1906, kapten 1915, major
1926 och överstelöjtnant 1929 beviljades han 1935 avsked och utnämndes då till överste i marinen. Han inkallades i tjänst 1939 och
upprätthöll under 1940-1941 de tjänsteförrättande befattningarna
som chef för Karlskrona kustartilleriregemente och artilleribefälhavare i Karlskrona fästning . Då han lämnade dessa tjänster 1941, utnämndes han till överste i kustartilleriets reserv.
1906-1908 genomgick Claus sjökrigshögskolan och var därefter
under fem år regementsadjutant. Denna kommendering följdes 1914
av den som lärare i kustfästningslära vid sjökrigshögskolan. Vid sidan av annan tjänst upprätthöll han denna befattning i tio år och
var därunder några månader kommenderad till italienska armen.
Tj änsten som adjutant i chefens för kustartilleriet stab 1914-1916
följdes 1917-1923 av adjutanttjänsten i sjöförsvarets kommandoexpedition. Därunder togs han i anspråk som sekreterare först i marinberedningen 1920-1921 och sedan i försvarsrevisionen 19211923. 1924-1925 stod han till försvarsutskottets förfogande som sekreterare. Efter omplacering till Karlskrona kustartilleriregemente och
tjänst som adjutant i kommendantsstaben i Karlskrona fästning blev
han st abschef där 1927. Denna befattning upprätthöll han till avskedstagandet 1935, dock med två års avbrott som bataljonschef.
1924 blev Claus adjutant hos H M Konungen och 1935 överadJUtant.
,,. Minn esteckningen författad av hedersledamoten Nyman.
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Av det förut sagda framgår att stabstjänsten var det område,
inom vilket Claus till övervägande del verkade. Därtill var han synnerligen väl skickad ur såväl begåvnings- som kunskapssynpunkt.
Hans förmåga att snabbt och elegant begagna sin penna och att
med sitt tal fånga sina åhörare var honom till stor nytta vid kommitte- och utredningsuppdrag, som lärare och som ledare för befälsövningar. Hans blick för det väsentliga och hans förmåga att
icke blott ingiva förtroende utan också visa förtroende var honom
till ovärderligt gagn under de fjorton beredskapsmånaderna i regementschefsbefattning. Det var under denna påfrestande tid hans regemente fick spela en viktig roll som moderregemente vid nyuppsättningen av kustartilleriförband längs en stor del av vår kust.
Därvid var även det lugn han spred omkring sig i stunder av oro
och jäkt en betydande tillgång.
Claus visade i yngre dagar stort rikspolitiskt intresse. Men det
blev kommunalpolitiken, som redan tidigt under Karlskronatiden
kom att för honom bli dominerande. 19 31 blev han ledamot a v
stadsfullmäktige och kvarstod där i tjugotvå år. Efter sitt avskedstagande i förtid 1935 tycks han ha funnit ett utlopp för sin ve rksamhetslust i det kommunala arbetet, som han helt och odelat kunde ägna sig åt, om tiden för inkallelsen under den förstärkta fö rsvarsberedskapen undantages. Han var landstingsman 1937-1 938
och ledamot av drätselkammaren 1940-1954 samt av affärsverksstyrelsen 1938-1953, därav de sista tolv åren som ordförande. När
kommunala byrån för näringslivets främjande inrättades 1936, blev
han dess chef och kvarstod som sådan under hela dess tillvaro fram
till 1952. Därefter blev han föredragande i industrirådet under sex
år. Hans insats är framför allt knuten till sistnämnda båda uppd rag
och det torde icke vara någon överdrift att säga, att det uppsving, som
på 1940- och 1950-talen skedde inom näringslivet i Karlskrona, till
stor del kan tillskrivas hans förutseende och hans energiska arbete.
Men även på ett flertal andra områden kunde staden draga nytta av
hans förhandlingsskicklighet, erfarenhet och initiativkraft. Ej minst
låg honom kommunala flickskolan, i vars styrelse han var ordförande 1935-1955, varmt om hjärtat. På hans tillskyndan utbyggdes
och moderniserades denna skola.
Claus var ledamot i detta sällskap sedan 1926 och av Kungl Krigsvetenskapsakademien sedan 1931. Han belönades för inlämnade täv-
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tingsskrifter med sällskapets silvermedalj 1921 och med akademiens
1922.
Med översten Carl C laus gick en man ur tiden, som vunnit respekt
och aktning på grund av både militära och samhälleliga insatser.
f{ans vinnande sätt och rättskaffens personlighet förskaffade honom
rnånga vänner.
Claus var gift med Thyra Thisell och sörjes därjämte närmast av
dottern Madeleine, gift med kapten Bertil Sterner, Danderyd, samt
av sönerna Gillis, byråchef i Försvarets fabriksstyrelse, Stockholm,
Ulf, kapten, Härnösand, och Jan, förste arkivarie, Stockholm.

Swen Lagerberg"'
Oversten Swen Pantus Emil Lagerberg avled den 8. augusti 1963.
B an var född i Mölletorp, Skaraborgs län, den 26. augusti 1905.
Föräldrarna voro översten Swen Lagerberg och dennes hustru född
Kull berg.
Lagerberg antogs till kustartillerikadett 1924 och utnämndes efter
avlagd officersexamen till fänrik vid kustartilleriet 1926. Han blev
underlöjtnant 1928, löjtnant 1930, kapten 1937, major 1943 och
överstelöjtnant 1947. Till överste utnämndes Lagerberg 1953.
Lagerberg utnämndes 1942 till adjutant hos HKH Hertigen av
Västerbotten och 1947 till adjutant hos HKH Kronprinsen. Adjutant i HM Konungens stab 1950-1953 utnämndes Lagerberg till
överadjutant sistnämnda år.
Efter att 1931-1933 ha genomgått den 2-åriga stabskursen vid
s jökrigshögskolan tjänstgjorde Lagerberg bl a vid luftvärnsartilleriskolan vid Karlskrona kustartilleriregemente och som regementsadjutant vid Vaxholms kustartilleriregemente. Till den egentliga stabstjänsten knöts Lagerberg 1935. Han blev då adjutant i chefens för
kustartilleriet stab, i vilken befattning han kvarstod till 1940, då han
kommenderades till tjänstgöring i sjöförsvarets kommandoexpedition. 1943 förflyttades Lagerberg till Karlskrona såsom stabschef vid
Blekinge kustartilleriförsvar. I denna befattning tjänstgjorde han till
1946, då han kommenderades till kustartilleriinspektionen, först såsom avdelningschef och därefter under åren 1947-1950 såsom stabschef 1950 utnämndes han till chef för Norrlandskustens marindist;ikt samt chef för Hemsö kustartilleriförsvar och Härnösands
,,. Minnestecknin gen författad av Led. GILLBERG.
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kustartillerikår. Till befälhavare för Karlskrona försvarsområde tilllika chef för Blekinge kustartilleriförsvar utnämndes Lagerberg
1957.
Bland de kurser, som Lagerberg genomgick, skall här endast nämnas försvarshögskolan 1954 och chefskursen vid denna skola 1960.
Under sin mångåriga tjänstgöring i Stockholm utnyttjades Lagerberg även som repetitör och lärare i kustfästningslära vid sjökrigshögskolan 1937-1943 och som lärare vid sjökrigsskolan 1941 1943, ävensom i olika utredningar, bl a var han 1942 ledamot i Sjöförsvarets utbildningskommission.
I de många ansvarsfulla och framträdande befattningar, som Lagerberg bestred under sin nära fyrtioåriga officerstid, bidrog han
verksamt i den utveckling som kustartilleriet genomgått under de
senaste decennierna. Särskilt må här framhållas det intensiva uppbyggnadsarbetet av Norrlands kustartilleriförsvar under hans sj uåriga chefstid i Härnösand.
Han lämnade aldrig någon möda ospard då det gällde att främja försvarets - enkannerligen kustartilleriets - intressen men han
'
.
gJorde det på ett sätt som gav honom allas aktning, även deras som
hyste andra åsikter.
I Lagerbergs person hade på ett lyckligt sätt förenats de egenskaper, som man av hävd vill finna hos en svensk officer - plikttrohet, rättvisa, lojalitet. Han hade också genom arv och uppfostran
bibringats en stark känsla för värdet i goda traditioner och en sund
kåranda parad med en alltid öppen blick för den nya tidens krav
Lagerberg invaldes i Kungl Orlogsmannasällskapet 1947 och i
Kungl Krigsvetenskapsakademin 1951.
H an var gift med Eva Kjellmark och sörjdes därjämte närmast
av en dotter och två söner samt svärson.

Carl Wo/ter Henrik Colquhoun Gahn *
F. kommendören Henrik Gahn avled i Stockholm den 14 auo-usti
b
1963. Han var född på Kåfalla bruk, Orebro län, den 2 februari
1894. Föräldrarna voro kaptenen och godsägaren Henrik Gahn av
den gamla skotska släkten Colquhoun och Ellen Silverstolpe.
,,. Minnesteckningen författad av H. L. Gester.
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Henrik, eller som han snart skulle kallas både inom och utom
flottan, Nicke Gahn tillhörde den sista kurs av sjöofficerare som
aenomgått den gamla sexåriga Sjökrigsskolan. Han blev sjökadett
"1908, underlöjtnant 1914, kapten 1924, kommendörkapten av 2.
graden 1939, av 1. graden 1941 och kommendör 1945.
Gahn genomgick Sjökrigsskolans stabskurs, och detta kom att
helt inrikta hans tjänstgöring på stabstjänsten och därmed sammanhängande befattningar. Han stod som sakkunnig till1930 års försvarskommissions förfogande och han var under olika perioder adjutant
hos bl a lUV. Huvuddelen av hans landtjänstgöring var emellertid förlagd till marinstaben och dess operationsavdelning. Under de
kritiska åren 1940-1941 var han chef för denna betydelsefulla avdelning. Han tjänstgjorde även under flera av sina år i marinstaben
som marinassistent i kommerskollegium och under åren 1937-1938
i försvarsstabens marinoperationsavdelning. Efter att ha varit kommenderad till marindistriktsstaben på Gotland under ett år blev han
stabschef i dåvarande CMDO:s stab och uppehöll denna krävande
befattning under åren 1944-1949. Efter avskedstagandet sistnämnde år tillträdde Gahn en ansvarsfull arvodesbefattning vid marinförvaltningens skeppsbyggnadsavdelning, som han uppehöll till hösten 1958.
Huvuddelen av Gahns sjötjänstgöring var förlagd till ubåtsvapnet med avbrott för bl a kommendering till italienska flottan år
1921 och tjänstgöring som n a vigeringsofficer å p sk Sverige under
åren 1935-1936.
När Nicke Gahn kom in i Sjökrigsskolan som 14-åring 1908 hade
han de överlägset bästa betygen i inträdesprövningen, och han skulle
sedermera hålla sig i ledningen under alla de sex arbetsfyllda, ofta
hårda och påfrestande, men fostrande och härdande åren i den gamla förnämliga sko lan.
Gahns utbildning i sjökrigshögskolan i förening med hans klara
huvud, omfattande kunskaper och lätthet att uttrycka sig skapade
de naturliga förutsättningarn a för hans framgångsrika insatser inom
olika områden av stabstjänsten. Han blev snart "oumbärlig" på operationsavdelningen, och de som tjänstgjort tillsammans med eller under honom där kan intyga, att Henrik Gahn inte endast var en
skicklig stabsofficer utan en god vägledare och ett välvilligt stöd
för sina kamrater i arbetet.
Nicke Gahns hälsa bröts så småningom och han kämpade under
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många år en hård och bitter kamp mot en tilltagande ohäisa.
Kroppskrafterna avtogo men själsförmögenheterna voro obrutna och
han följde med intresse dagens händelser och särskilt då utvecklingen inom flottan. Hans liv blev med nödvänclip-het alltmera isolerat
men han var alltid tacksam för en hälsning eller ett besök av sin~
gamla kamrater. När han nu fått sluta sina dagar vill hans gam l<t
vänner tacka honom för gott kamratskap och lysa frid över hans
mm n e.
Gahn blev ledamot av detta Sällskap år 1941.
Han sörjes närmast av sin syster, textilkonstnärinnan Märtha
Gahn, Stockholm.

Ernst Hi/mer Bergmark*
D en 9 september 1963 avled i Stockholm f. d. kommendören Ernst
Hilmer Bergmark. Han var född i Eksjö den 16 april 1878 och son
till trafikchefen Albert B. och dennes maka Hilma född Rolander
Efter en aspirantresa å korvetten Norrköping sommaren 1893 antogs Bergmark den l oktober 1893 till sjökadett och fullgjorde därefter den sedvanliga sjökadettutbildningen under åren 1893-1899.
H ans utbildning ombord under denna tid var huvudsakligen förlagd till korvetten Saga, endast under de två senaste åren avslutades
sjötjänstgöringen med en kortare kommendering å kanonbåten Skuld.
Efter utnämning till underlöjtnant 1899 följde genomgång av befälskurs vid exerciskolan, tjänstgöring vid skeppsgossekåren, genomgång av kurs vid Tekniska högskolan 1901-1902, Kungl sjökrigshögskolan 1904-1905 samt 1905-1906, tjänstgöring å minförband och diverse utbildningsinstitutioner. Därefter påbörjade
Bergmark sin egentliga verksamhet å den vapengren, vilken han sedermera kom att ägna sin huvudsakliga tjänstetid åt, nämligen minvapnet genom att under åren 1908-1914 tjänstgöra å minskolan,
dels såsom instruktionsofficer eller också i annan befattning, som hade direkt med utbildningen att göra. Minskolan var under denna tid
förlagd till kasernfartygen Eugenie och Freja samt minfartyget Edda.
Dessutom tjänstgjorde Bergmark såsom instruktionsofficer i under,,. Minnesteckningen författad av ledamoten Gustaf Ågren.
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officersskolan under åren 1910-1914. Under denna period hade ett
angenämt avbrott erhållits genom kommendering såsom navigeringsofficer å pansarkryssaren Fylgia under dess resa till Indiska oceanen 1907-1908.
Under det första världskriget tjänstgjorde Bergmark såsom chef
å minfartyget Edda 1914-1915 samt å minkryssaren Clas Flemrning 1915-1917. Bland övriga sjökommenderingar märkes sekondskapet å pansarskeppet Sverige 1917-1918, ett par månaders
sjökommendering till tyska Östersjöminsvepningsflottiljen 1920, avdelningschefskapet för minskoleavdelningen å minkryssaren Clas
Fleming 1922 och 1924 samt chefsskapet å pansarskeppet Gustav V
1925-1926.
Bland Bergmarks landkommenderingar må här i övrigt framhållas:
tjänstgörande officer i marinförvaltningen 1918-1919, assistent å.
dess mina v delning 1919-19 21, chef för mindepartementet å örlogsvarvet i Stockholm 1921-1923, avdelningschef för marinförvaltningens minavdelning 1923-1929 samt varvschef vid Stockholms
örlogsstation 1929-1935 .
Tillledamot av detta sällskap invaldes Bergmark 1919, utsågs till
ledamot av marinberedningen 1920, invaldes i krigsvetenskapsarkademien 1926 och blev ledamot av pensionssakkunniga 1934.
Till löjtnant befordrades Bergmark 1901 samt därefter följde beford ringarna till kapten 1907, kommendörkapten av 2:a graden
191 8, kommendörkapten av l :a graden 1923 samt kommendör 1928,
varefter Bergmark inträdde i reserven 1935.
Bergmark upprätthöll befattningen såsom lärare vid sjökrigsskolan 1913-1918 samt vid sjökrigshögskolan 1918-1924 i ämnet
minlära.
Alltsedan år 1923 hade inom tullverket funnits en befattning, som
kustbevakningsinspektör, vilken blev ledig, då Bergmark lämnade
sin tj änst vid flottan och till vi lken befattning han utnämndes den
l juli 1935. På grund av verkställd omorganisation av kustbevakningen ändrades denna till ku stbevakningschef, till v ilken befattning Bergmark utnämndes den 1 juli 1937, och kvarstod i denna till
den 1 maj 1944, då han erhöll avsked ur tullverkets tjänst.
D et blev Bergmark sålunda förunnat att aktivt medverka inom
två olika statliga verksamhetsområden och inom båda kvarlämna
insatser av best ående värde.
Bergmark hade redan tidigt under sin tjänst vid flottan blivit in-
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tresserad av mintjänsten och vad därtill hörer. Han började sitt
arbete inom detta område under en tid, då minvapnet innehade en
starkt utpräglad defensiv karaktär och med sitt operationsområde
helt förlagt till inomskärsfarvattnen. Förutom den rent tekniska sidan av minvapnet var det nog framför allt den organisatoriska uppbyggnaden, som intresserade Bergmark, vilket bland annat kom till
synes då det gällde det perfekta utnyttjandet av då tillgänglig materiel. Men samtidigt var Bergmark mycket lyhörd för vad en utveckling till ett mera offensivt vapen skulle kunna medföra och nedlade därvid ett mycket stort arbete på att göra dessa möjlio-hetcr
var
insedda och förstådda av en större krets inom marinen.
ä ven av stor vikt att få den egna yngre kretsen av marinutbildad
personal att inse detta. Härvid kom den av Bergmark "återuppväckta" minklubben att spela en mycket stor roll, då denna blev
en samlande och opinionspåverkande sammanslutning, varest de olika projekten obehindrat kunde diskuteras och ävenledes framföras
inför ledande personer inom vårt försvar.
Som framgår av redogörelsen för Bergmarks kommenderingar
kommo dessa att i mycket stor utsträckning att förläggas till marinförvaltningen och dess minavdelning. Värdefulla initiativ togos härunder av Bergmark, vilka kommo att spela en avgörande roll för
minvapnets vidare utveckling. Häribland må särskilt framhåll as:
tillkomsten av nya minsvep och minsvepande fartyg, övergång till
nya mintyper samt upp rättandet av s. k. mobiliseringskontrakt för
tillverkning i större omfattning av minmateriel av olika slag i händelse av skärpt försvarsberedskap eller mobilisering o. d. Dessa
kontrakt utlöstes för övrigt i december 1939 och voro till ovärderlig nytta för vår beredskap under det senaste kriget beträffande
minmateriel av alla de slag.
I januari 1935 hade en tillsatt kommittc~ utarbetat ett förslag åsyftande en radikal omorganisation av kustbevakningen. Det tillkom
Bergmark, att vid sitt tillträde såsom kustbevakningsinspektör planlägga det praktiska genomförandet härav och det torde i stor utsträckning vara Bergmarks förtjänst att denna organisation redan
från början (den genomfördes den 1 juli 1937) erhöll sin fulla slagkraft och att huvudlinjerna härför alltjämt äro bestående. I samband med denna omorganisation hade Bergmark såsom kustbevakningschef större möjligheter än vad fallet varit förut direkt ingripa
i och leda kustbevakningen.

D:t

Under andra världskriget uppkom frågan om huru man inom marinen skulle kunna utnyttja sig av tullverkets kustbevakning vid
förstärkt beredskap eller mobilisering, vilket resulterade i ett förslag
att utnyttja denna såsom marinpolis. En dylik inrättades också från
och med den 1 juli 1942 och detta tillkom Bergmark att i praktiken
genomföra. De av honom då uppdragna riktlinjerna äro fortfarande
i stort sett alltjämt gällande.
Till sist må från Bergmarks tjänstgöring inom tullverket anföras
att han såsom sakkunnig deltog i en utredning inom socialdepartementet angående samfärdseln över rikets gränser vid krig eller krigsfara, vilken blev grunden för den i oktober 1944 utfärdade och alltjämt gällande gränsövervakningskungörelsen.
Personligen var Bergmark lätt att komma till tals med och satte
sig mycket snabbt in i de olika spörsmål, som förel ades honom. Själv
hade han icke heller några svårigheter att få kontakt med sig underställd personal, vilken han alltid lämnade stora friheter vid fullgörandet av dem tillkommande arbeten och skapade därigenom en
arbetsglädje, vilken var av stor betydelse under de brytningstider,
som minvapnet ställdes inför speciellt under och efter det första
världskriget. Bergmark deltog jämväl gärna med kamraterna i de-ras sammankomster och skapade därvid kring sig en atmosfär av
gemytlig trevnad.
Ett lyckligt och harmoniskt äktenskap, som han 1903 ingått med
Gerda Elisabeth Peters, dotter till grosshandlare Carl P. (Göteborg)
och hans maka född Anna Rosengren avbröts år 1956 genom makans bortgång. Närmast sörjes Bergmark av dottern Vera gift med
kommendörkapten Thorsten Lindgren.

G östa Hartze/1*
När förre marindirektören Gösta Hartzell efter en kort tids sjukdom avled den 19 september 1963 ändades en lång och gagnerik
livsgärning i flottans tjänst.
Sedan han år 1910 antagits till elev vid mariningenjörkåren och
genomgått den därpå följande aspirantutbildningen blev han mariningenjörsstipendiat efter sin, år 1915, vid Kungl Tekniska Högsko, _ Minnesteckningen författad av ledamoten G. E. Holmberg.
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lan avlagda civilingenjörsexamen. Så följde l 1 /4 års praktik vid
dels Götaverken, dels AB de Lavals ångturbin. År 1916 blev han
emellertid inkallad till krigstjänstgöring, vilken han fullgjorde först
på örlogsvarvet i Stockholm, sedan som fartygsingenjör på pansarskepp, varunder han den 1 oktober 1917 förordnades till extra manmngenjör.
Efter kriget fortsatte han sin praktiska utbildning genom en t våårig anställning hos de Laval Steam Turbine Co i Trenton, USA.
År 1922, (efter hemkomsten till Sverige,) placerades han i Marinförvaltningen och fick i juni fullmakt som mariningenjör av 2. graden. I Marinförvaltningen arbetade han - med avbrott för sjökommenderingar på ubåts- och jagarförband - till slutet av 1925,
då han förflyttades till Orlogsvarvet i Stockholm, där han sedan
kom att verka till avgången ur tjänsten 1957. Efter två år, varunder han bl a var ubåtsingenjör på varvet, sökte och fick han fö rordnande som specialingenjör av 3. graden, verkstadsingenjör. H ärmed var han inne på det område, som särskilt intresserade honom
och för vilket han hade de bästa förutsättningar. Som verkstadsingenjör vid Ingenjördepartementet i Stockholm fungerade Hartzell
- efter hand befordrad till specialingenjör av 1. graden - i ca 17
år fram till den 1 april 1943. I denna sin tjänst kom han även i nära kontakt med personalproblemen, i det han var varvets delegerade
i arbetsfrågor.
Den 1 oktober 1942 hade han förordnats till marindirektör av 2.
graden och blev från den 1 april 1943 mobiliseringsingenjör.
När omorganisationen av örlogsvarven trädde i funktion den 1
juli 1945 placerades Hartzell, nu befordrad till marindirektör av 1.
graden, som chef för fartygsavdelningen på Orlogsvarvet i Stockholm.
Efter två år i denna befattning återbördades han dock till verkstadsledningen i och med att han den l juli 1947 erhöll förordnande
som verkstadsdirektör vid Marinverkstäderna i Stockholm, vilken
befattning han sedan innehade till sin avgång med pension den 30
juni 1957 Det sista året var han dock befriad från denna tjänstgöring för att i stället ägna sig åt annat här nedan nämnt uppdrag.
Den 1 juli 1948 upphörde han att tillhöra mariningenjörkåren.
Hartzells gedigna tekniska kunskaper och hans under lång tid fö rvärvade erfarenhet i varvs- och verkstadsfrågor, tekniska, organisatoriska såväl som personella, kom helt naturligt att utnyttjas i ett
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flertal utredningar och expertuppdrag. A v sådana må här nämnas
några.
1941 var han Marinförvaltningens skiljeman i en betalningstvist
rörande leveransen av två minsvepare. 1943 ställdes Hartzell till
Marinförvaltningens förfogande för viss utredning rörande ordnandet av rekrytutbildning av fast anställt manskap, och 1944 var
han utsedd till Marinförvaltningens representant för handläggning
gemensamt av arme-, marin- och flygförvaltningarna av ärende rörande inrättande av produktionsnämnder på försvarets arbetsplatser.
I samband med utredningsarbetet angående örlogsvarvens omoraanisation var han ställd till Marinförvaltningens förfogande och
~1 gick 1944 som ledamot i arbetsutskottet för omorganisationen av
Stockholms örlogsvarv.
Åren 1950-51 var han tillkallad expert i 1948 års örlogsbasutredning och från den 1 augusti 1956 till 30 juni 1959 ingick han
som medlem i arbetsgruppen Orlogsbasförflyttningen (OBF). I dessa båda organ har hans arbete betecknats som synnerligen värdefullt
och av grundläggande betydelse för det fortsatta arbetet.
År 1937 utsågs Hartzell till försvarets representant i Sv.eriges
Standardiseringskommission. Här kom han att under 23 års tld utföra ett högt uppskattat arbete. "Det är få - om ens någon - som
haft så många och krävande uppdrag inom standardiseringskommissionen som marindirektör Hartzell", så säges i kommissionens
minnesord över honom. Från 1940 tillhörde han dess styrelse fram
till hösten 1960, då han avgick. De sista nio åren hade han då varit
styrelsens vice ordförande. 1947 hedrades han med standardiseringskommissionens medalj .
Under de senaste åren av sitt liv var Hartzell från 195 6 också speciallärare i varvsteknik vid Kungl Tekniska Högskolan, en uppgift där hans rika erfarenhet p å området gav honom de bästa föru tsättningar.
Ett sakligt, samvetsgrant inträngande i föreliggande upp gifter,
klart intellekt, vidsynthet och självständighet i omdömen och ställningstaganden i förening med samarbetsvilja och glatt lynne förskaffade honom aktning och förtroende i vida kretsar.
I Kungl Orlogsmannasällskapet invaldes han till arbetande ledamot år 1945.
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Hartzell var född den 20 januari 1892 och efterlämnade vid sin
död närmast makan Ebba, född Sjögren, samt sönerna Leif, skeppsmäklare och Sture, civilingenjör.

Carl Harald Åkermark*
F. viceamiralen Harald Åkermark avled den 1 november 1963
i Stockholm. Han var född i Göteborg den 12 september 1873.
Föräldrarna voro magistratsekreteraren och notarius publicus Gudmund Åkermark och Amalia Tranchell.
Åkermark antogs som kadett vid Kungl. Sjökrigsskolan 18 88,
blev underlöjtnant vid flottan 1894, löjtnant 1897, kapten 1903,
kommendörkapten av 2. graden 1916, av 1. graden 1919, kommendör 1923, konteramiral 1927 och viceamiral 1934. 1938 erhöll h an
avsked och övergick i reserven.
Bland Åkermarks landkommenderingar kan nämnas att han v ar
kadettofficer 1902-1908, chef för marinförvaltningens torpedavdelning 1919-1923, chef för Sjöförsvarets kommandoexpedition
1923-1927 och chef för marinförvaltningen 1933-1938. Under
andra världskriget inkallades Åkermark och tjänstgjorde som chef
för Västkustens marindistrikt åren 1939-1942, varunder han ut förde ett mycket högt uppskattat arbete för handelsflottan och
dess verksamhet under kriget.
Större delen av sin tjänstetid till sjöss ägnade Åkermark åt torpedvapnet och han bidrog i hög grad till detta vapens snabba utveckling. Han var chef på pansarskeppet Drottning Victoria år
1921 samt högste befälhavare över kustflottan - eller chef för
kustflottan som titeln sedermera ändrades till - under åren 1927
-1933.
Under första världskriget var Åkermark chef för Ålandsexpeditionen 1918 och genom där visad klokhet, fasthet och viljestyrka
lycll:ades han väl genomföra sin långt ifrån lätta uppgift.
Akermark togs, som var att vänta, i anspråk för ett flertal sakkunnige- och utredningsuppdrag framförallt i organisatoriska-, utbildnings- och tekniska frågor.
,,. Minnesteckningen författad av hedersledamoten Gester.
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Med sina rika kunskaper, sitt goda omdöme och sin ofantliga
arbetsförmåga gjorde sig Harald Åkermark verksamt gällande på
alla de befälsposter han fick bekläda under sin långa militära bana.
Han var sällsynt rakryggad och rätlinjig, han arbetade metodiskt
för att nå sina mål och han vek aldrig en hårsmån från det han ansåg vara rätt, även om han därigenom förskaffade sig vedersakare.
Bakom hans försynta och tillbakadragna, ja nästan blyga yttre dolde sig en vilja av stål, som vid behov kunde utstråla en auktoritet
och kraft som icke krävde några yttre manifestationer för att göra
sig gällande.
Som kadettofficer har han skapat sig ett äreminne hos sina gamla elever. Han lärde sina kadetter den svåra konsten att taga ansvar och att känna självtillit. Genom sin rättrådighet, starka personlighet och goda föredöme blev han varmt avhållen av sina kadetter, en känsla som fördjupades med åren och utvecklade sig till
vänskap.
Med Harald Åkermark har en harmonisk och sällsport stark personlighet och en hedersman i ordets bästa mening gått ur tiden.
Hans ädla karaktär, hans anspråkslöshet, osjälviskhet och flärdfrihet samt hans vänlighet och hjälpsamhet skola sent glömmas
av dem som haft lyckan möta honom.
Åkermark blev ledamot av Orlogsmannasällskapet 1908 (hedersledamot 1927) och av Krigsvetenskapsakademien 1921.
Han efterlämnar, förutom maka, född Gjerling, dottern Eva gift
med fil. dr. Holger Wichman, Stockholm och sonen Bertil, disponent vid Hasslarps sockerbruk, gift med Margaretha Fromell.
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Sjömaklens roll

1

begränsade konflikler

Arsberättelse i vetenskapsgrenen sjökrigskonst och sjökrigshisto ria
för verksamhetsåret 1963

Av ledamoten LENNART AHR EN

Inledning

Under det gångna verksamhetsåret inträffade en av de allvarligaste kriser, som förekommit mellan stormaktsblocken under efterkrigstiden. Sovjets försök att skjuta fram sina positioner genom att
anlägga robotbaser på Kuba oc h ställa flygplan, kapabla att medföra kärnladdningar, till den kubanska regeringens förfogande ledde till Kubakrisen. En kris, som genom sitt snabba och dramatiska
förlopp, under några dagar höll världen i andlös spänning och som
visade hur snabbt allvarliga konfliktsituationer kan uppkomma.
Under Kubakrisen kom sjömakten att spela en avgörande roll. G enom att snabbt och effektivt utnyttja sina sjöstridskrafter, kun de
USA tvin ga fram en lösnin g av konflikten, som helt tillgodosåg de
amerikanska säkerhetsintressena.
Kubakrisen är ett exempel på hur sjömakten utnyttjats i det kalla
kriget mellan Ost och Väst och hur marina stridskrafter har övat
infly tande på lösningen av en begränsad konflikt. Efterkrigstidens
många kriser i skilda delar av världen ger åtskilliga andra exempel
på hur man begagnat sjömakten i den världspolitiska kampen för
att ge eftertryck åt framförda krav eller för att hindra en ogynnsam utveckling. Det kan därför vara av intresse att granska en
del av dessa konflikter för att få en uppfattning om vilken roll
sjömakten har spelat för deras lösande, vilka stridskrafter som satts
in och hur erfarenheterna från operationerna i samband med kriserna har påverkat den marina utvecklingen i stort.
De första efterkrigsåren

Vid andra värl dskrigets slut innehade USA den ojämförligt starkaste flottan i världen. De tyska, italienska och japanska flottorn as

fart yg hade antingen sänkts eller övertagits av segermakterna. De
ryska och franska flottorna hade genom krigsförlusterna reducerats
så kraftigt att de vid denna tidpunkt ej utgjorde någon maktfaktor.
Endast England hade vid sidan av USA fortfarande en flotta av
betydelse. Mänskligt att döma skulle det dröja länge innan USA:s
sjömakt skulle kunna få en medtävlare i världen.
Vid denna tidpunkt framfördes i den militärpolitiska debatten
ofta tankegångar, som innebar att sjömaktens och flottornas tid nu
var förbi. örlogsfartyg var föråldrade stridsmedel, som borde skrotas eller överföras till museer, där de, omstrålade av ett romantiskt
skimmer likt Nelsons Vietory i Portsmouth, kunde få minna om en
svunnen tid. Nej, sade man, ett framtida krig skulle helt komma att
utkämp as med kärnladdningar burna av flygplan eller robotar. Något utrymme eller behov av sjötransporter skulle ej finnas och därmed skulle även sjömakten helt ha förlorat sin tidigare betydelse.
Dessa tankegångar delades självfallet inte av ansvariga marina
myndigheter vare sig i USA, England eller Sovjet. I Amerika gav
meningsskiljaktighe terna upphov till svåra motsättningar mellan marinen och fly gvapnet, vilket bl a resulterade i det så kallade "Slaget om Pentagon". Diskussionerna fick emellertid ett hastigt slut
genom Korea-krigets utbrott. D etta krig gav med ens ovedersägliga
och enty diga bevis för att sjömakten, trots förekomsten av kärnvapen, långt ifrån hade spelat ut sin roll. Redan från början stod det
klart att sjötransporterna skulle få stor betydelse för amerikanarnas
möjligheter att undsätta det anfallna Syd Korea. Stora mängder
trupp, materiel och underhåll måste transporteras från USA till Korea. Endast sjötransportmedlen hade så stor kapacitet att de stora
transportbehoven kunde fyllas . Flygtransportkapac iteten räckte inte
närmelsevis till för dessa transportbehov.
Vid andra världskrigets slut hade USA lagt upp större delen av
sin flotta. Med stora ansträngningar och till avsevärda kostnader
fic k man nu sätta fartygen i stånd, rusta dem och förse dem med
besättningar. Den sålunda ökade sjömakten gav USA ett i det närmaste totalt sjöherravälde i de koreanska farvattnen, vilket möjliggjorde för amerikanarna att ostört framföra sina viktiga sjöstransporter samt att genomföra omfattningsmanövr ar med landstigningar i de nordkoreanska markstridskrafterna s rygg t ex i Inchon och
W onsan. De amerikanska och i viss mån även brittiska sjöstridskrafterna insattes även mera direkt i striderna, dels genom att ge
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de egna markstridskrafterna eldunderstöd med fartygens artilleri
dels genom att med hangarfartygsbaserade attackflygplan utföra at~
tackanfall mot mål, som endast med svårighet och stora risker kunde nås av landbaserade attackförband.
Koreakriget öppnade åter världens ögon för sjömaktens betydelse. Sedan Dag Hammarskjöld genom skickligt och djärvt ingripande
lyckades bringa Koreakriget till ett slut, har en rad konflikter blossat upp i skilda delar av världen. I denna årsberättelse skall endast
redogöras för några av dem. Exemplen är valda så, att de skall visa
olika principiella sätt för hur sjömakten kan utnyttjas för att bemästra uppkomna krissituationer.

SUEZKRISEN
Bakgrund

Endast en månad efter det engelsmännen i enlighet med en brittisk-egyptisk överenskommelse utrymt Suezkanalzonen, kungjorde
den egyptiska ledaren, överste Nasser, i slutet av juli 1956, att Suezkanalen skulle nationaliseras. Detta innebar ett direkt brott av ingångna avtal och skulle för Frankrikes del medföra stora ekonom iska förluster. För Englands del kunde Nassers avtalsbrott få än allvarligare konsekvenser. Den för Englands och stora delar av det brittiska samväldets ekonomi ytterst viktiga sjövägen genom Medelhavet
och Suezkanalen skulle nu komma att behärskas av den egyptiske
ledaren och trafiken på denna sjöväg skulle därmed bli utlämnad till
denne politikers gottfinnande.
Nassers beslut om nationalisering gav därför upphov till kraftiga
reaktioner i såväl England som Frankrike. Redan från början bedömde de brittiska och framför allt de franska politikerna att förutsättningarna för att nå en acceptabel lösning av konflikten genom enbart förhandlingar var små. Man gav därför order om att
åtgärder skulle vidtas och planer utarbetas för ett eventuellt militärt ingripande i Suezkanalzonen.

Planläggning

Egyptens läge vid Medelhavet, där såväl engelsmän som fransmän
förfogade över eller kunde sammandra starka sjöstridskrafter och

där omfattande trupptransporter kunde ske sjöledes, gjorde att den
eventuella militära aktionen planerades såsom en sjöburen invasion
rned inslag av luftlandsättningar. Genom att välja denna angreppsform, kunde de båda makternas militära resurser bringas att verka
rnot Egypten och den aktuella Suezkanalzonen utan att något annat
lands suveränitet eller integritet träddes för när.
Som bas och utgångspunkt för företaget stod i första hand Cypern till förfogande. Denna bas hade ett fördelaktigt läge på förhållandevis kort avstånd från Port Said. On saknade emellertid hamnar med tillräcklig kapacitet för ilastning av trupp och materiel.
Man blev därför tvungen att utnyttja Malta, trots att denna bas
låg på så stort avstånd från Egypten att det skulle ta 6 dygn för
en långsam konvoj att nå fram till det planerade landstigningsområdet. Då det från politiskt håll meddelades att de militära myndigheterna skulle erhålla order om en eventuell militär aktion mot
Egypten minst tio dagar i förväg, kunde emellertid Malta accepteras som bas.
Uppladdning och planläggningen för en eventuell insats pågick
under eftersommaren och hösten samtidigt som resultatlösa försök
gjordes av de brittiska och franska regeringarna att förhandlingsvägen nå fram till en för dessa länder godtagbar lösning av krisen.
Den marina uppladdningen omfattade mot slutet av oktober de fem
brittiska hangarfartygen Eagle, Bulwark, Theseus, Albion och Ocean, kryssarna Jamaica, Ceylon och Newfoundland, sex Daringjagare och sex fregatter. Härtill kom ett antal L.S.T. och L.C.T.
samt transport-, förråds- och hjälpfartyg. Sammanlagt befann sig
l 05 fartyg tillhörande brittiska flottan i Medelhavet. Den franska
flottan bidrog med slagskeppet Jean Bart, hangarfartygen Arromanches och Lafayette, en kryssare och ett antal jagare och fregatter.

Operationens genomförande

Den 29 oktober på kvällen anfölls Egypten av Israel. Nästa dag
gav de brittiska och franska regeringarna Egypten och Israel ett ultimatum att inställa fientligheterna inom 12 timmar. Israel accepterade detta ultimatum under det att Egypten vägrade att gå med på
de ultimativa kraven. Striderna fortsatte därför. England och Frank-
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rike hade nu manövrerat sig in i ett läge, där ett militärt ingripan de var ofrånkomligt. Order gick därför ut till den förenade brittiskfranska militära ledningen på Cypern att sätta igång den planerade
aktionen mot Egypten den 31. okt. I stället för de utlovade tio dagarnas förvarning fick de ansvariga militära cheferna således endast
ett dygns varsel. Nackdelen av att Malta hade accepterats som bas
framstod nu k lart. Den planerade landstigningen vid Port Said kunde inte genomföras förrän de från Malta kommande transporterna
hann fram, vilket ej kunde ske förrän den 6. november. Planläggningen kom således ej att motsvara de höga krav på snabb insats,
som de politiska myndigheterna genom den hastigt växlande politiska situat ionen tvingades ställa.
Under det att världen med spänning väntade p å invasionen, in.
skränktes insatsen mot Egypten under tiden 31 okt.- S nov till fl y ganfall. Flygbaser, truppkoncentra tioner, militär materiel, frä mst
stridsvagnar samt andra militära mål i land anfölls. Den 4 november
anföll flygplan från det brittiska hangarfartyget Bulwark fyra egyptiska motortorpedbå tar mellan Port Said och Alexandria. En mtb
sänktes, två sattes i brand och den fjärde erhöll lättare skador. Enheter ur den franska flottan sänkte en egyptisk jagare och en motortorpedbåt. Därmed var de egyptiska sjöstridskrafter na praktiskt t aget helt eliminerade.
Den S november skedde den inledande luftlandsättnin gen av fallskärmsförband och den 6 på morgonen hade tiden äntligen kommit
för landstigningen från sjön. Denna insattes av britterna mot P o rt
Said och av fransmännen mot Port Faud. Den brittiska landstigningen inleddes med att sex Daringjagare besköt egyptiska kustartilleribatterier. En planlagd beskjutning med kryssarartilleri inställdes
med hänsyn till önskemålen att så långt möjligt undvika förlu ster
bland den egyptiska civilbefolkning en. Jagamas beskjutning visade sig emellertid tillräcklig för att driva de egyptiska kanonbetj äningarna f rån sina p jäser.
Som fö rsta fö rband landsattes 3. Commando-bri gaden bestående
av Commando 40, 42, och 4S. De t vå förstnämnda landsattes med
landstigningsfa rkoster av typ L.C.A. under det att Commando 4S,
som var embarkerad på hangarfartygen Theseus och Ocean, landsattes med helikoptrar. Efter det att Royal Marines landsatts, följde landsättning av övriga markförband även innefattande pansarförband.
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Under landstigningen svarade hangarfartygsb aserade jaktflygplan
för de landstigande förbanden s luftskydd. Understöd gavs också åt
markstridskraf terna, genom att attackflyg från hangarfartygen msatte anfall i direkt anslutning till markoperation erna.
Operation "Musketeer", som aktionen mot Egypten kallades, fick
ett hastigt slut. Efter påtryckningar från USA, hot från Sovjet och
våldsamma inhemska realnioner beordrade den brittiska regeringen
halt och eld upphör redan den 7. november. De brittisk-franska
stridskrafterna hade då hunnit 38 km p å sin väg mot Suez. Hade
ytterligare 24 timmar stå tt till deras förfogande, hade med stor
sannolikhet hela kanalzonen kunnat ockuperas och målsättningen
rned den militära aktionen därmed nås. Det är också sannolikt att
dessa 24 timmar skulle ha stått till förfogande om planläggningen
hade till åtit att åtminstone smärre förband kunnat landsättas de
närmaste dagarna efter det fien tligheterna inleddes.

KRISEN I LIBANON

Bakgrund
Libanon det lilla landet vid Medelhavets östra strand , skakades
våren 19S g av inre strider. Landets en och en halv miljoner innevånare bestod av såväl kristna som muhammedane r. De kristna stödde presidenten Camile Chamoun, under det att muhammedane rna
opponerade mot dennes västorienterade politik. Det stod redan tidigt klart att det muhammedans ka lägret uppmuntrades och stöddes utifrån främst från Egypten genom såväl ekonomisk hjälp som
genom vapenleveranse r. Militära koncentratione r i Syrien till gränstrakterna mot Libanon tydde på möjligheterna av ett direkt militärt ingripande från den arabiska grannstaten.
Den 13 maj meddelade president Chamoun de västallierades ambassadörer att han, om situationen bleve allvarligare, skulle tvingas
begära militär hjälp från västmakterna till skydd för landets självständighet. Eftersom man såväl i Amerika som England ansåg det
vara av stor vikt att Libanon fick bestå som självständig stat och
man bedömde det vara betydelsefullt att för världen, och då främst
fö r arabvärlden, visa att västmakterna kunde och ville hjälpa vänskapligt sinnade nationer vars självständighet hotades, fick presidenten löfte om bistånd under vissa betingelser.
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Planläggning

En amerikansk-bri ttisk planläggning för ett eventuellt ingripande
påbörjades omedelbart. Med erfarenheterna från Suez-företaget i
färskt _minne gav man denna formen av en beredskapsplan läggning,
som v1d behov skulle möjliggöra en snabb insats. På amerikansk
sida fick företaget code-namnet "Operation Bluebat". För förs ta
gången tillsattes en chef, som var ansvarig för hela operationen och
under vilken samtliga stridskrafter oberoende av försvarsgren sorterade. Befattningen fick namnet Commander in Chief Specified
Command Middle East eller förkortat CINCSPECOM ME och anf?rtroddes åt Admi1:al James Holloway Jr. Till sitt förfogande
fiCk Holloway amenkanska sjätte flottan i Medelhavet samt vissa
arme- och fl ygförband baserade huvudsakligen i Västtyskland men
även i själva USA.
Sjätte flottan, som bl a bestod av tre Task-Forces - TF60 fast
carrier strike force samt TF61 och TF62 båda amfibieförba~d förstärktes snabbt genom att bl a vissa marinkårsförba nd flögs till
Medelhavet från sina hemmabaser i USA. Sjätte flottan intog beredskapsläge i östra Medelhavet för att på eventuell begäran snabbt
kunna ingripa i Libanon.
Den 14 juli genomfördes en statskupp i Irak. I samband härmed
förvärrades läget i Libanon hastigt. President Chamoun begärde då
snabb hjälp av USA och Storbritannien. För att denna hjälp skulle
komma fram i tid måste den enligt presidenten komma inom 48 timmar. Då begäran om hjälp även kom från Jordanien, bestämdes det
att USA skulle svara för hjälpen till Libanon under det att Stor ·
britannien skulle undsätta kung Hussein i Jordanien.

Operationens genomförande

Så snart de politiska myndigheterna fattat beslut om insats av
amerikanska stridskrafter till Libanons hjälp, utgick strax efter midnatt den 15 juli order om företaget till Sjätte flottan. Tidpunkten
för första landstigningen sattes till kl. 1500 lokal tid samma d ag.
Mycket kort tid stod således till förfogande för förberedelser och
hrflyttning till Libanons kust. När order om insats kom, befann
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sig två amerikanska jagare utanför Libanons kust, där de hade uppehållit sig under någon tid. Längre till sjöss befann sig "Transport
Amphibious Squadron 6" (Trans Phib Ron 6). Dess gångtid till den
planlagda landstigningsst randen strax söder om Beirut var 12 timmar. Ombord på förbandet befann sig en marinkårsbatal jon - Batalion Landing Team 2/2 (BL T 2/2). Norr om Suda Bay på Kreta
befann sig en annan Trans Phib Ron under det att ytterligare ett
farty gsförband med en marinkårsbatal jon ombord vid samma tidpunkt var under förflyttning västvan genom västra delen av Medelhavet.
Av TF60 befann sig hangarfartygen Saratoga och W asp med närskydd till sjöss medan hangarfartyget Essex och kryssaren Boston låg
i Pireus och kryssaren Des Moines i Villefranche. Samtliga fartyg
satte snarast efter order högsta fart mot farvattnen väster om Libanon.
Tidigt på eftermiddagen den 15 juli utförde flygplan från Essex
ett kombinerat jakt- och spaningssvep över ett blivande landstigningsområdet utan att utsättas för någon motverkan.
På utsatt tid kl 1500 den 15 juli började landstigningen helt
stridsmässigt dock utan någon eldförberedelse. Landstigningen skyddades mot eventuella anfall från sjösidan av ett jagarförband, vilket även hade till uppgift att ge de landstigande förbanden eldunderstöd, om så skulle krävas. Luftskyddet utfördes av jaktflyg
baserat på de i TF60 ingående hangarfartygen Saratoga, Essex och
Wasp, på vilka även attackförband stod i högsta beredskap.
Den 16 juli d v s dagen D+ l landsattes en andra marinkårsbataljon och D+ 3 yterligare en. Samma dag anlände de första från
T yskland och direkt från USA flygna förbanden.
I "Operation Bluebat" deltog större delen av amerikanska Sjätte
flottan med tillsammans 70 fartyg och 270 hangarfartygsb aserade
fly gplan. Sammanlagt insattes 15.000 man amerik ansk personal
i Libanon varav 6.000 man utgjordes av personal från Marinkåren
samt viss teknisk personal från amerikanska marinen.
Den brittiska militära hjälpen till Jordanien överfördes huvudsak ligast genom flygtransporter från Cypern. Dessa transporter
skyddades av jaktflyg baserat på hangarfartyget Eagle, som tillsamman s med sitt närskydd under aktuell tid intog lämpligt läge i farvattnen mellan Libanon och Cypern.
Hangarfartyge t Albion utnyttjades för transport av ca 1.000 man
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och 350 fordon som förstärkning till de lufttransporterade förbanden
under det att hangarfartyget Bulwark och kryssaren Gambia förflyttade "The Cameroniens" från Ostafrika till Jordanien via Aqaba-viken. Från början av juli till november uppehöll sig ständigt
ett brittiskt hangarfartyg och en kryssare med eskortfartyg i Östra
Medelhavet beredda att vid behov ingripa.
Den utomordentligt snabba amerikanska insatsen till Libanons
hjälp och den brittiska hjälpen till Jordanien förhindrade a_tt de båda länderna utsattes för utifrån dirigerade statskupper, v1lka me d
stor sannolik het skulle ha lett till att dessa länder förlorat sin självständighet. Den snabba hjälpen till Libanon och Jordanien kom
därigenom att bevara freden i Mellersta Östern.

FORMOSAKRISE N

Bakgrund
Den 23 augusti 1958 öppnade batterier på det kinesiska f~stlan 
det eld mot nationalistkinesiska försvarsställningar på den hlla ön
Quemoy, belägen på kort avstånd från Kinas fastlandskust. Beskjutningen, som fortsatte under de följande dagarna, var tidvis
mycket häftig. De kommunistiska batterierna avlossade ända upp
till 50.000 skott per dag. Samtidigt med denna beskjutning sammandrogs avsevärda kommunistiska stridskrafter till fastlandsområdet
innanför ön. Hotfulla uttalanden av ledande kinesiska kommunister
tydde på att beskjutningen av Quemoy endast var ett led i ett större företag, som syftade till att genom en invasion av Formosa och
en likvidering av den nationalistkinesiska regeringen slutligt dra ut
den påle, som denna regering under generalissimus Chiang Kai-shek
alltsedan 1949 utgjorde i det kommunistiska köttet.
För USA:s del innebar nyheterna om beskjutningen av Quemoy
samt truppsammandragn ingarna på det kinesiska fastlandet att snabba åtgärder måste vidtas. USA hade aldrig erkänt Mao Tse Tungs
kommunistiska regim utan betraktade Chiang Kai-shek och hans regering som Kinas lagliga statsledning. Med denna regering hade
USA 1955 ingått ett ömsesidigt försvarsavtaL Det gällde därför n_u
för USA att snabbt komma det hotade Formosa till hjälp och dän -

aenom för såväl kineser som för övriga asiatiska folk visa att U?A
både ville och kunde hålla ingångna avtal om hjälp till vä~1ligt smnade regimer för att motstå kommunistiska hot och aggressiOner.

Amerikansk insats
Vid tiden för Formosakrisens utbrott bestod den amerikanska
Sjunde flottan av två hangarfartyg, m~ders~ödda a_v erforde~~igt .. antal kryssare och jagare. Den hotande s1tuauonen gJorde en for.~tar~<.
ning av den amerikanska ~}~makten io västra Still~ ha~.et nödvand1g,
fr amför allt för att man dangenom pa ett otvetydigt satt skulle ~un
na visa för kommunisterna att USA var fast beslutet att om sa erfo rdrades tillgripa militära medel för att skydda Formosa mot ett
kommunistiskt angrepp. Order gick därför ut att hangarfartyget
Midway omedelbart skulle lämna den amerikanska västkus:~n. oc~
med hög fart förflytta sig till farvattnen ost Formosa och dar m~a
i Sjunde flottan. Den tunga kryssaren Los Angeles, som befann .?1g
mitt i Stilla Oceanen på väg mot Pearl Harbour, beordrades att vanda för att snarast underställas chefen för Sjunde flottan i det hotade området. President Eisenhower själv tog initiativet till att hangarfartyget Essex, som endast en månad tidigar~ had~ deltagit i Libanon-operationen, beordrades passera den nyligen oppnade Suezkanalen för att snarast förflytta sig till farvattnen syd om Formosa.
Ytterligare fartyg, jagare och kryssare samt förråds- och depåfartyg sändes snabbt till Fjärran Ostern.
.
Genom de förstärkninaar, som tillfördes SJunde flottan , kom denna att bestå av fyra h;ngarfartygsgrupp er. Tre av dessa hölls
ständio-t till sjöss i hög beredskap. De opererade med en nord, :n
ost och en syd om Formosa. Den fjärde gruppen låg som regel t1ll
ankars med bög gångberedskap.
. ..
För att ytterligare förstärka försvaret av Formosa o~h den 1 narheten liggande ögruppen Pescadorerna trans?orterades pktfly~plar:,
utrustade med jaktroboten Sidewinder, stndsvagnar och artillenpjäser, sjöledes till de hotade öarna . .Aven Quemoy kunde otrots. den
bäftio-a artilleribeskjutninge n förses med vapen och underhall, v1lket
väse 1~tlio-t
ökade motståndskraften hos öns försvar.
b
•
•
Den snabbt och kraftfullt genomförda koncentrationen av amenkanska sjöstridskrafter till farvattnen runt Formosa och den sn_ab.ba
vapenhjälpen till Chiang Kai-shek medförde, att en kommumst1sk

703

702
överskeppning till Formosa blev omöjlig att genomföra. Sjunde flo ttans herravälde över Formosasundet var totalt. Det röda Kina fö rfogade ej över sjös tridskrafter, som med utsikt till fram<>å ng kunde
bestrida detta herravälde. Inte heller en luftinvasion m~t Formosa
var möjlig, eftersom starka jaktförband ständigt hölls i hög beredskap såväl på själva Formosa som på de tre amerikanska han aarb
fartygen, som ständigt opererade i öns närhet.
Så snart de kommunistiska ledarna insåg det omöjliaa i att aenomföra det planerade företaget mot Formosa, började beskjutni~a
en av Quemoy att bli sporadisk för att efter någon tid helt upphör~.
De sammandragna mark- och fl ygstridskrafterna skingrades och
Formosakrisen ebbade ut.
l!nder hela denna kris avlossade de amerikanska sjöstridskrafterna. m te ett en?a skott. Endast genom snabb koncentration av sjöstndskrafter nll och därefter närvaron av dessa sjöstridskrafter i
det hotade området kunde ett lokalt krig avvärjas. Ett krig som lätt
kunde fått ödesdigra följder för världsfreden.
Förstärk·~·ingen av Sjunde flottan ger ett utmärkt exempel på
mod~rna SJos:nd:krafte~s s~ora rörlighet och uthållighet. Fartyg,
som oefann stg pa var stn stda om jordklotet - vid den amerikanska västkusten och i Medelhavet - beordrades till kinesiska farva tten, där de med hjälp av sin höga fart kunde inträffa efter kort tid.
Genom sin egen uthållighet och genom möjligheterna till förråd skomplettering till sjöss kunde sjöstridskrafterna under hela den tid
Formosa-krisen varade utan up pehåll operera till sjöss och hålla den
hög~ ?eredskapel:, vilken var en föru tsättning för att deras krigsavvaqande uppg1fter skulle kunna lösas.

KUWAIT
Bakgrund

. Det lilla självständiga schejkdömet Kuwait, beläget på Persiska
vtkens nordvästra kust, besitter oljefyndigheter, som bedöms utaöra
ca ~O ~lo a~ hela jordens. oljereserver. Stora kvantiteter olja utvinns
vaqe ar, vtlket ger schejkdömet stora inkomste r i royalties. Dessa
pengar används för att ge befolkningen en levnadsstandard som vi'
da överstiger övriga arabstaters.
I juni 1961 undertecknade Storbritannien och Kuwait ett avtal,

som innebar att engelsmännen erkände Kuwait såsom en fullt självständig stat. I avtalet ingick även att schejken av Kuwait kunde
begära brittisk militärhjälp, om landet blev överfallet eller hotades
av anfall.
Sex dagar efter avtalets undertecknande hävdade Iraks ledare,
generalen Kassim, i ett radiotal att Ku wait tillhörde provinsen Basra
och därför även Irak. Samtidigt påbörjades truppförfl yttningar från
Bagdad mot Kuwaits gräns. Detta var bakgrunden till den brittiska
ak tionen i Kuwait i juni och juli 1961.
Brittisk insats

R apporter om fortsatta irakiska truppförfl yttningar strömmade
in under den 27 och 28 juli. För att möjliggöra en snabb insats till
K uwaits hj älp, beordrades commandofartyget H M S Bulwark att
av gå från Karachi och snarast förflytta sig till farvattnen utanför
K uwait.
Ombord på Bulwark befann sig ett commandoförband med Royal
Marines. Genom att uppehålla sig i norra Persiska viken, kunde Bulwark upprätthålla en beredskap, som tillät en landsättning av commandoförbandet i Kuwait med endast några timmars varsel.
Den 30 juni begärde schejken i Kuwait brittisk hjälp för att avslå ett irakiskt anfall, som syntes vara förestående. Dagen därpå
landsattes 42. Commando från HMS Bulwark med helikoptrar nära
staden Ku wait. Andra förband ur armen och flygvapnet anlände
med flyg strax därefter.
Den 3 juli fl yttades ytterligare ett commandoförband av Royal
Marines fr ån Aden till Kuwait. Under de närmaste dagarna skedde
ytterligare uppladdning av det lilla schejkdömet, så att den totala
styrkan redan den 7 juli uppgick till över 7.000 man.
D e marina stridskrafterna erhöll förstärkning, genom att hangarfartyget H M S Victorious och någ ra minsvepare sändes från Aden
till norra Persiska viken. H ärigenom stärktes luftförsvaret över Kuwait samtidigt som möj ligheterna till attackanfall mot eventuellt
anfallande irakiska förband ökades.
Redan den 7 juli stod det klart att den snabba och målmedvetna
aktionen till Kuwaits hjälp hade föranlett general Kassim att avstå
från sitt planerade anfall och att hotet mot Kuwaits självständighet
var avvärjd för denna gång.
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AKTIONEN I BURNE!
När oroligheterna hösten 1962 utbröt i det lilla brittiska protektoratet Burnei på Bomeos norra kust, vidtog man från brittisk sid,1
åtgä rder för att snabbt komma de lagliga myndigheterna till hj älp
och för att bringa läget under kontroll.
Samma dag, som oroligheterna utbröt, flögs ett commandoförband
av Royal Marines från Singapore till Burnei. Följande dag anlände
jagaren Cavalier och två minsvepare till området. Tekniker från
engelska flottan sattes in för att hålla viktiga samhällsfunktioner
såsom elektriska kraftförsörjningen, radio m m igång.
Ytterligare marina förstärkningar sändes snabbt till oroshärden.
Commandofartyget Albani med ett commandoförband embarkerat,
kryssaren Tiger, även detta fartyg med markstridskrafter ombord,
två ytterligare minsvepare samt tre förrådstransportfar tyg beordrades att snarast inträffa i Burnei, vilket också skedde inom kort.
Genom det snabba och resoluta ingripandet, vilket möjliggjordes
genom de brittiska sjöstridskrafternas höga beredskap och förmå ga
till snabba förflyttningar, kunde lugnet återställas och oroligheterna
dämpas innan de fått en allvarlig utbredning.

Flera stora övningar pågick eller var planerade för den amenkanska atlantflottan under tiden 18-26 oktober. Sålunda pågick
en större överskeppningsövni ng kallad "PHIBTRALEX 3-62"
(Amphibious Training Landing Exercise), vilken bl a omfattade en
landstigning på ön Vieques i närheten av Puerto Rico. Den tredje
årliga ubåtsjaktövningen UNITAS III, under ledning av Chefen
för "South Atlantic Forces" och med deltagande av flera sydamerikanska länder genomfördes sedan någon tid i farvattnen utanför
Key West.
"PHIBRIGLEX 62" (Amphibious Brigade Landing Exercise), en
stor överskeppnings- och landstigningsövning utgående från Onslow
Beach, North Carolina och riktad mot Virgin Islands i Karibiska
havet, skulle enligt planerna genomföras under tiden 15-30 oktober. I denna övning skulle bl a hangarfartygen Independence och
Randolph, de två amfibiefartygen för helikopterlandsättni ng (LPH)
Okinawa och Thetis Bay, 15 jagare, 14 andra amfibiefartyg, 3 ubåtar och en marinkårsbrigad delta.

Bakgrund

KUBA-KRISEN
U t gångsläge

Under första hälften av oktober 1962 var den amerikanska Atlamflottan engagerad i sin normala övningsverksamhet i västra Atlanten och i Karibiska havet. Flaggskeppet, den tunga kryssaren
Newport News, befann sig i farvattnen utanför Nova Scotia, hangarfartygen Essex, Wasp, och Lake Champlain i Boston och Newport, Interpid till sjöss utanför New York och Randolph i Norfolk.
Kryssare och jagare genomförde övningar av lokal karaktär från
Newport till Guantanamo. I denna, av amerikanarna utnyttjade bas
på Kuba, befann sig robotkrysaren Camberra, sex jagare och ett större amfibie'fartyg. Hangarfartyget Changrila och sju jagare låg i Mayport i Florida. Tre av de stora attackhangarfartyge n befann sig i
hemfarvatten. Den atomdrivna Enterprise hade just inlöpt till Norfolk efter ett halvårs tjänst i Sjätte flottan i Medelhavet. I Norfolkområdet befann sig även Independence och Saratoga.

Under höstens lopp hade rapporter börjat strömma in till Washington om militära transporter från Sovjet till Fidel Castros Kuba.
Strömmen av sovjetiska fartyg, lastade med militär materiel och
rysk personal, hade ökat kraftigt och uppgick i början av oktober
till omkring 30 farty g per månad. Detta förhållande och misstankarna att ryssarna var i färd med att uppföra robotbaser på ön föranledde den amerikanska statsledningen att beordra flygspaning
mot kubanskt territorium för att få klarhet i läget. Flygspaningen
över Kuba utfördes av fotospaningsplan tillhörande flottan och marinkåren. Samtidigt med att spaning insattes mot mål på själva
Kuba inleddes en omfattande spaningsverksamhet över Kuba omgivande farvatten och över västra delen av Atlanten. Omkring hälften av alla spaningsuppdrag utfördes av hangarfartygsbaserade flygplan och helikoptrar.
Allt eftersom flygspaningen gav belägg för att sovjetiska robotbaser för offensiva robotar var under byggnad på Kuba, ökades beredskapen hos de marina förbanden. Många fartyg beordrades till
sjöss och marinkårsförband beordrades att embarkera amfibiefartyg
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eller förflyttades till platser varifrån de vid behov snabbt skulle
kunna sättas in.
På eftermiddagen söndagen den 21 oktober fick president K ennedy det definitiva beviset för att baser och utskjutningsan ordningar för medeldistansro botar var under byggnad och att sovjetiskbygg-da flygplan av typ Il 28 höll på att monteras på Kuba. Robotbestyckade, ryskbyggda lätta örlogsfartyg av typ OSA eller KOMAR
had e även konstaterats i kubanska farvatten.
Eftersom såväl medeldistansro botarna som flygplanen kunde bära kärnladdninga r, utgjorde de ett starkt hot mot den amerikanska
nationens säkerhet. Presidenten fattade därför beslut om att vidtaga
snabba och kraftfulla åtgärder för att förhindra en fortsatt utbyggnad av robotbaserna samt för att få existerande baser eliminerade.
Den 22 oktober evakuerades den militära personalens familj er
fr ån Guantanamo. 390 personer flögs till Norfolk under det att 2.800
personer transporterades sjöledes. Den amerikanska garnisonen i
Guantanamo förstärktes snabbt med tre marinkårsbatal joner under
det att ytterligare en bataljon embarkerade sina transportfartyg 1
Norfolk varefter fartygen gick till sjöss.
På kvällen den 22 oktober höll president Kennedy ett tal till den
amerikanska nationen, i vilket han klargjorde den allvarliga situation, som uppstått genom uppförandet av sovjetiska robotbaser på
Kuba. Han förklarade att USA ej kunde tolerera detta hot utan
förbehöll sig rätten att vidta åtgärder för att eliminera det. Han
underströk att dörren skulle hållas öppen för förhandlingar och
vädjade till den ryske regeringschefen att gå de fredliga förhand lingarnas väg.
Senare meddelades att USA skulle, om erforderligt med våld,
hindra varje fartyg, vilken nation det än tillhörde, från att transportera offensiva vapen till Kuba samt att lossa dem där. Denna
åtgärd, som i praktiken innebar blockad av Kuba, betecknades av
amerikanerna som "quarantine". Tidpunkten för dess ikraftträdande utsattes till kl. l 000 lokal tid den 24 oktober.
Operationens genomförande

Stridskrafter för att genomföra blockaden samlades och argamserades snabbt. Ansvaret för hela företaget lades under the Join t
Chiefs of Staff på Commander in Chief Atlantic, Adam Dennison,
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som hade sitt högkvarter i Norfolk. De stridskrafter, som skulle
utföra själva blockaden, sammanfördes till Task Force 136 under
befäl av Vadm Ward. Förutom flaggskeppet , den tunga kryssaren
Newport News, bestod detta förband av robotkryssaren Camberra,
ett stort antal jagare samt tankfartyg, ammunitionsfa rtyg oc~ underhållsfartyg. Härtill kom tre "Hunter Killer Groups" bestaende
av hangarfa rtyg och jagare. Attackfartygen Enterprise och Independence med vardera över 100 attack-, jakt- och spaningsplan ombord
bildade tillsammans med ett antal jagare Task Force 135 under
R adm Haywards befäl. Detta förband into g hög beredskap till sjöss
för att kraftfullt kunna understöda försvaret av Guantanamo-b asen , om denna skulle utsättas för anfall.
Alla förrådsfartyg tillhörande atlantflottan hade lastats och
beordrats till sjöss för att svara för stridsfartygens underhåll. De
planerade överskeppnings - och landstigningsöv ningarna inställ?es
eller uppsköts och omfattande marinkårsförba nd embarkerade sma
t ransportfartyg, vilka avgick till farvatten varifrån dc snabbt skulle kunna insättas, om situationen så skulle kräva.
Skydd av sjöfarten genom Florida Straits, Windward Passage och
Yucatan Channel organiserades. Den utfördes av jagare och patrullerande flygplan.
Sedan OAS (Organization of American States) vid ett hastigt
sammankallat möte godkänt USA:s åtgärder, organiserades efter någon tid ett förband som kallades "the inter-American Combined
Quarantine Force". Detta förband innehöll bl a två argentinska jagare, två fregatter från Dominikanska Republiken och två jagare
f rån Venezuela.
De amerikanska sjöstridskrafter na grupperades såsom en skärm
huvudsakligast nordost och ost om Kuba. För att minska riskerna
för incidenter opererade fartygen på ca 500 distansminuters avstånd
från Kuba vilket innebar att de befann sig utom räckhåll för på
Kuba befit~tliga attackflygplan av typ Il-28. De tre ubåtsjaktförbanden - Hunter Killer Groups - opererade utanför skärmen
med uppgift att söka lokalisera sovjetiska ubåtar på väg mot området.
Flygspaningen över Atlanten intensifierades, varigen?m sovjeti~
ka fartygs eller av Sovjet chartrade fartygs förflyttnmgar kontinuerligt kunde följas.
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Under den 24 oktober förekom inte något sammanträffan de mellan amerikanska sjöstridskrafter och något till Kuba destinerat f artyg. Den 25 / 10 på morgonen fick emellertid en amerikansk jaaare
kontakt med det sovjetiska fartyget Bucharest. Eftersom det va: ett
tankfartyg utan lastrum för torrgods, räckte det med att man från
den amerikanska jagaren kontrollerade att farty<>et ej förde nå<YOI
däckslast, som kunde bestå av offensiva vapen~ Bordnin(Y skedd~
därför inte. Fartyget fick tillstånd att fortsätta resan.
"'
Genom rapporter från flygspaningen kunde man konstatera att
åtminstone 12 sovjetiska handelsfartyg under den 25 / 10 vände eller
ändrade kurs, så att de ej skulle komma i närheten av de amerikanska örlogsfartygen.
. På morgonen den 26/10 genomfördes den första egentliga visltatlonen av ett handelsfartyg. Detta skedde 180 distansminuter nordo~t om Nassau på Bahamaöarna. De amerikanska jagarna John R
Pierce och _Joseph P Kennedy Jr stoppade det libanesiska fartyget
M;ru~la, vilket var chartrat av sovjetiska staten. En visitationsgrup p
fran Jagaren Kennedy bordade fartyget och kontrollerade dess last
o~h skeppshandling ar. ManKlas last bestod huvudsakligast av lastbilar o~h traktorer. Några offensiva vapen fanns ej ombord. Fartyget ulläts därför att fortsätta mot sin destination efter det att befälluvaren erhållit instruktioner för navigeringen.
Den 27 okober på eftermiddagen preciserade de amerikanska myndigheterna "the quarantine area". Denna be<Yränsades av två cirkla r
med 500 distansminuters radie och med ce~trum i Cape May och
Ha vana.
Den 28 :e på middagen meddelade den ryska regeringschefen att
robotbaserna på Kuba skulle nedmonteras och robotarna återsändas
till Sovjetunionen. Den amerikanska blockaden av Kuba fortsattes
emelle.rtid. Våld fick dock i fortsättningen ej tillgripas ej heller fic k
bordi:mg av ?andelsfartyg ske utan särskild order. För att man på
a~erikansk sida skulle kunna kontrollera att Chrustjevs löfte inf~Iades fortsattes flygspaningen över Kuba och sjöstridskrafter na
fick order att även kontrollera fartyg, som var på väg från ön.
"The quarantine" upprätthölls i det närmaste en månad. Den 20
no:ember träffades en överenskomme lse mellan USA och Sovjetumonen om b~rtdragande även av de ryskbyggda flygplanen av typ
!l-28. Detta gJorde det möjligt för USA att häva den blockad, som
mletts den 24 oktober. På eftermiddagen den 20/1 1 erhöll C-in-C
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US Atlantic Fleet order att avbryta operationerna och att låta fartyg och förband återgå till normal övningsverksam het. Dock skulle
under de närmaste 30 dagarna sovjetiska fartyg på väg från Kuba
lokaliseras och fotograferas såsom en kontroll på att den in<Yånana
överenskommel sen hölls.
"' "'
ynder tiden 24/ 10 till 20/ 11 kontrollerade de amerikanska sjöstndskrafterna 55 handelsfartyg på väg till Kuba. Av dessa tillhörde 7 det kommunistiska blocket och 23 var chartade av Sovjet
eller ~ndra östblockstater. Inget av dessa 55 fartyg förde last av
offensiva vapen, varför något avvisande ej behövde ske.
. Redan .på ett tidigt stadium av Kuba-krisen kunde man på amenkansk sida konstatera att ryska ubåtar opererade i Karibiska havet
och västra Atlanten. Minst sex av dessa upptäcktes och lokaliserades a v de amerikanska stridskraftterna . Vid flera tillfällen hölls
kontakt. med upptäckta ubåtar så länge att dessa tvingades att snorkla eller mta övervattensläg e för att ladda batterierna. Admiral Andersson, Chief of Naval Operations, betecknade dessa kontakter
som synnerligen värdefulla övningar för de amerikanska ubåtsjaktförbande n.
I de operationer, som utfördes i samband med Kuba-krisen deltog inte mindre än 18 3 fartyg. A v dessa var 8 hangarfarty~ och
sa~1manlagt 90 kryssare och jagare. Med mycket få undantag upptradde dessa fartyg under hela tiden till sjöss utan besök i bas. Dett~ ställde mycket stora krav på underhållsorga nisationen, vars uppgift det var att förse fartygen med drivmedel såväl för fartyg som
för flygplan, färskvatten, proviant, post m m . Underhållsprob lemen
fö rsvårades av att fartygen, som sammanlagt hade 85.000 personer
ombord, var utspridda utefter en 2.100 distansminuter lång front.
J?essa problem löstes emellertid på ett förstklassigt sätt, vilket möjliggjorde att hela Kuba-operation en kunde genomföras utan avbrott.
De amerikanska sjöstridskrafter , som direkt deltog i "the quarantine" eller som hölls i beredskap för eventuell insats mot Kuba
var inte de enda som övade inflytande på Kuba-krisen. Vid krisen~
början beordrades samtliga operationsdugl iaa Polaris-ubåtar till
sjöss, där de intog hög beredskap. Förekomst~1 av dessa ubåtar med
sina kärnvapenbära nde robotar torde vid sidan av de landuppställda interkontinenta la robotarna och Strategie Air Command ha varit
en faktor som vägde mycket tungt, när man i Moskva bestämde sig
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för att tillmötesgå de amerikanska kraven på nedmontering av robotbaserna och återtran sport av robotar och flygplan från Ku ba.
Utan det kraftiga hot, som dessa Polaris-ubåtar, landupps tä llda robotar och strategiska bombplan utgjorde, är det föga sannolikt att
Kuba-krisen fått en fredlig upplösning.

Kommentarer
sjökrigföringens målsättning, att själv kunna utnyttja havet och
dess färdvägar för egna syften samt att hindra en fiende från att
fritt begagna sig av sjötransporter, har i alla tider varit vägledande
för sjömaktens utnyttjande i krig. Denna målsättning har inte p åverkats av teknikens utveckling utan har gällt lika mycket under
segelfartygens tid som under andra världskriget. Det är endast medlen för att uppn å denna målsättning som har skiftat.
I den nya och i flera hänseenden sällsamma världspolitiska situ ation, som har rått sedan det andra världskrigets slut och som har
karakteriserats av formell fred men med starka motsättningar mellan de båda stormaktsblocken, har sjökrigföringens målsättning kommit att få stor betydelse även i fred. Alltsedan Korea-kriget visade
att denna målsättning fortfarande var aktuell i detta kärnenergins
tidevarv, har den varit vägledande för västmakterna vid deras utnyttjande av sjömakten i de begränsade och lokala konflikter i vilk a
de varit inblandade.
För England har det varit naturligt att vid konfliktsituationer
i världen lita till sin sjömakt. En sjömakt, som under gångna århundraden skyddat landet från invasion av främmande makter och
som har varit en av de viktigaste förutsättningarna för att det brittiska världsimperiet skulle kunna byggas upp och vidmakthållas under lång tid. Historien har lärt engelsmännen att inse sjömaktens
betydelse.
I USA har man ej kunnat stödja sig på lika omfattande erfarenheter från historien som i England. Sedan kärnvapenfrågan efter dc
första årens ofta överdrivna, ensidiga och fanta sifulla spekulationer
erhållit en realistisk bedömning, har man emellertid även i detta
land klart insett sjömaktens stora betydelse i dagens världspolitiska
situation, där kriser och konflikter, som ej kan lösas med hjälp av
kärnvapen, snabbt blossar upp i olika delar av världen.
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Det torde inte råda någon tvekan om, att även de sovjetiska ledarna har insett den stora betydelse, som sjötransporterna har i dag
och kommer att få i ett eventuellt framtida krig. Det snabba och
må lmedvetna uppbyggandet av den sovjetiska handelsflottan och
Sovjets satsning på ett starkt ubåtsvapen talar härvidlag sitt tydliga
språk.
Englands och USA:s geografiska lägen har fördelaktigt påverkat
dessa länders möjligheter att utnyttja sjömakten. Oriket England
med sina baser i olika delar av världen t ex Gibraltar, Malta, Aden
och Singapoor har haft goda möjligheter att göra sin sjömakt gällan de över stora delar av jordklotet. USA med sina kuster vid två
oceaner har även haft stora naturliga förutsättningar för att kunna utnyttja sin sjömakt.
Den materiella överlägsenhet i fråga om sjöstridskrafter, som
västmakterna, främst USA och Storbritannien, besitter gentemot
östblocket, har även bidragit till att man på västsidan i så stor
utsträckning som skett kunnat dra nytta av sin sjömakt under de
senaste decenniernas kalla krig.
Konflikterna i Suez, Libanon, Kuwait och Burnei är exempel på
hur västmakterna har utnyttjat havet och dess färdvägar för sina egna syften. I dessa konflikter har man begagnat sin sjömakt för att
transportera trupp, materiel och förnödenheter till de aktuella krisområdena. I Libanon, Kuwait och Burnei kunde kriserna lösas utan
att krigshandlingar kom till stånd. Det brittisk-franska ingripandet i Suez-konflikten hade däremot karaktären av ett rent militärt
anfall, som hade till mål att ockupera kanalzonen.
Suez-konflikten gav västmakterna många lärdom ar. Den visade
bl a att det politiska händelseförloppet oftast är så snabbt att ett
militärt ingripande måste kunna ske med mycket kort varsel, om det
skall få önskad effekt. Det går numera inte att bygga sin planläggning på att utnyttja fasta baser på stort avstånd från eventuella
krishärdar som utgångspunkt för de väpnade stridskrafterna. Dessa måste kunna uppehålla sig i närheten av en eventuell konfliktpunkt för att ha möjlighet till snabb insats. Suez-operationen visade vidare att det som regel inte är nödvändigt att sätta in stridskrafter av stor omfattning vid lokala konflikter. En förhållandevis
liten men väl utrustad och väl utbildad styrka, som kan sättas in
med några timmars eller högst något dygns varsel, har avsevärt myc-
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ket större möjlighet att lösa sin uppgift än vad ett flera gånger starkare förband har, som ej kan insättas förrän efter några dygn.
Vid planläggningen av Libanon-operationen drog man nytta av
lärdomarna från Suez-konflikten. Hela företaget lades upp med
tanke på en snabb insats. Härvid visade sig de amerikanska amfibieförbanden "Transport Amphibious Squadrons" vardera t ransporterade en marinkårsbataljon om ca 1.400 man med materiel och
underhåll, vara mycket värdefulla. Genom att dessa förband under
avsevärd tid kunde hålla sig till sjöss i aktuella farvatten, kunde
man under flera månader upprätthålla en beredskap, som tillät insats av de första förbanden inom ett dygn. Utan denna snabba insats hade krisen i Libanon säkerligen ej kunnat lösas på ett för västmakterna så gynnsamt sätt och i varje fall ej utan att rena krigshandlingar kommit till stånd.
Erfarenheterna från Suez- och Libanon-operationerna har fö ranlett såväl USA som England att organisera specialförband av "brandkårstyp", som har sådana egenskaper att de med mycket kort varsel kan sättas in i olika delar av världen. Dessa förband utgörs av
snabba transportfartyg, vilka under lång tid kan medföra markstridskrafter i form av marinkårsförband eller commandos med materiel och underhåll. De är försedda med landstigningsbåtar, amfibiefordon eller helikoptrar för att möjliggöra snabb landsättning av
trupp och materiel. För att tillgodose behovet av lämpliga fartyg
för dessa "brandkårsförband", har man dels byo-o-t om äldre fartyo-o
dels n_rbyggt för ändamålet lämpade specialfartyg. I USA byggde
man t1ll en början om hangarfartygen Boxer och Princeton till snabba trupptransportfartyg med möjlighet att landsätta trupp och materiel med helikoptrar. Speciella fartyg för transport av trupp och
för ~andsättning med helikoptrar, så kallade LPH (Landing Personel
Hehcopter), har även byggts. Dessa fartyg kan ta ca 2.000 man,
1.000 ton materiel och underhåll samt 30 tunga helikoptrar. Två så~ana fartyg, Okinawa och Theris Bay, deltog bl a i Kuba-operationen, där de med stridsberedda marinkårsförband ombord opererade i närheten av Kuba beredda till omedelbart insats.
Aven i England har man byggt om hangarfartyg till "Commando Carriers". HMS Bulwark var det första fartyget, som byggdes
om. Det följdes av HMS Albion. Efter ombyggnaden kan dessa fa rtyg medföra upp till två "commandos" om ca 600 man vardera samt
~o

två helikopterflottiljer om tillsammans 40 helikoptrar. Bulwark deltog i Kuwaitoperationen och Albion i företaget mot Burnei. Brittiska flottan har även planer på att bygga specialfartyg för transport
och landsättning av commandos.
Formosa-krisen och Kuba-krisen är exempel på hur västmakterna
under fred kunnat hindra en motståndare från att utnyttja sjötransporter för sina syften. Med hjälp av sin sjömakt kunde USA hindra
Kommunistkina från att genom ett överskeppningsföretag anfalla och
likvidera den med USA allierade nationalistkinesiska regeringen på
Fo rmosa. Man lyckades även hindra ett anfall mot den lilla ön
Quemoy, trots att denna låg så nära det kinesiska fastlandet att den
kunde beskjuras med landuppställt artilleri. Formosa-krisen avvecklades utan att de amerikanska sjöstridskrafterna behövde lossa et t
enda skott. Deras blotta närvaro och den makt de representerade
var tillräcklig för att de kommunistiska ledarna skulle inse att en
överskeppning till Formosa var utsiktslös. Den snabbhet, varmed
de amerikanska sjöstridskrafterna kunde koncentreras till de aktuella farvattnen, visade även att ett överskeppningsföretag också i fortsättningen skulle vara utsiktslöst så länge den amerikanska Sjunde
flottan opererade med enheter i västra Stilla Havet. De kinesiska
ledarna har inte heller gjort någo t mera för sök att genom en invasion komma åt fienden Chiang Kai-shek, trots att existensen av hans
nati~nal is tiska regering medför en svår prestigeförlust för kommumsterna.
Under Kuba-krisen utnyttjade USA sin sjömakt för att hindra
Sovjet från att bygga upp ett allvarligt hot mot den amerikanska
säkerheten. Inte heller under denna kris behövde ett enda skott lossas för att för den amerikanska säkerheten godtagbar lösning skulle
kunna uppnås. Närvaron av de amerikanska sjöstridskrafterna i dc
kub anska farvannena föranledde den sovjetiska ledaren att avbryta
upprustningen av Kuba och beordra sovjetiska fartyg, lastade med
robotar och fl ygplan, att återvända till Sovjetunionen. De omfattande amerikanska förberedel serna för en sjö- och luftburen invasion av Kuba samt den höga beredskap för ett totalt krig, som USA
intog i samband med krisen genom att sända samtliga sina operation sdugliga polarisubåtar till sjöss och genom att låta det strategiska fly get och baserna för interkontinentala robotar inta högsta beredskap, torde ha varit avgörande faktorer, då Moskva beslöt att
52

714

gå med på de amerikanska kraven på ett bortdragande av offensiva robotar och flygplan från Kuba.
I de exempel på lokala kriser, som här har behandlats, kan man
även finna orsakerna till att sjömakten kommit att spela en så betydelsefull roll vid lösandet av många av efterkrigstidens begränsade konflikter.
Havets färdvägar besitter en oerhörd transportkapacitet. Genom
att västmakterna med hjälp av sin sjömakt kunnat utnyttja dessa
färdvägar, har de snabbt kunnat transportera stora mängder trupp,
materiel och underhåll till krishotade områden. Genom att havets
färdvägar går över det fria havet, har dessa transporter kunnat
framföras utan att andra länders territorium berörts eller deras suveränitet och integritet i övrigt trätts för när.
Sjöstridskrafternas höga beredskap och stora uthållighet till sjöss,
en uthållighet som med tiden alltmer ökats genom tillkomsten av
rörliga underhållsorgan, har gjort det möjligt för västmakterna att
under långa tider låta sina militära maktmedel inta beredskapslägen
på det fria havet i närheten av eventuella oroshärdar. Från dessa
beredskapslägen har stridskrafterna vid behov snabbt kunnat sättas
in för att ge stöd och eftertryck åt den förda politiken.
s lutligen har sjöstridskrafternas stora rörlighet varit en fakto r,
som i hög grad bidragit till att sjömakten fått så stor betydelse
under efterkrigsåren. På kort tid har sjöstridskrafter, som uppehållit sig på var sin sida om jordklotet, kunnat sammandras till hotade områden. Genom sjöstridskrafternas rörlighet har västmakterna
snabbt kunnat fokusera sin sjömakt på den punkt på jordklotet, där
en insats av militära maktmedel har varit nödvändig för att en lokal
kris skall kunna bemästras eller en begränsad konflikt lösas på ett
för västmakterna fördelaktigt sätt.
Mot bakgrunden av det här anförda är det lätt att förstå, varför USA vid den senaste tidens kris i Syd Vietnam såsom en av sina första åtgärder beordrade Sjunde flottan att inta beredskapsläge
till sjöss utanför Syd Vietnams kust klar för insats, om lägets utveckling så skulle kräva.
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Nomenklatur

1

gungnmg
Av kommendörkapten PEDRO AHLMARK

I en tidigare artikel - "Sjöofficeren på fallrepet" i denna tidskrifts septembernummer 1962 - påpekades den språkliga och själsliga utarmning som alltmer breder ut sig beträffande den vedertagna terminologin inom flottan. Det vill synas som om den omdömeslöshet, som där tillvitades journalister och andra, vilka med berått
mod eller obildning icke ger sig tid att använda i svenska språket
vedertagna ord och uttryck, alltjämt blommar.
Att kunna råda bot på den språkliga kulturens förfall kanske är
en omöjlighet. Man får bereda sig på ett kraftigt motstånd från de
språkliga missbrukarnas sida. Det är ofta för dem helt ovidkommande om det skall heta så eller så och vissa påpekanden som gjorts
vid enstaka tillfällen har ofta ringa effekt. Men i en del fall har
det lyckats och man har antecknat ett plus i protokollet. Bristen p å
ansvarskänsla för vårt språk sprider sig dock alltjämt. Tidningarna
och radion inklusive TV har det största ansvaret, men i många fall
tar de mycket lätt på detta ansvar och språkliga grodor går ut till
miljoner läsande, hörande och tittande svenskar. Vi kan ta några
exempel för att belysa det ovan anförda.
Angöra är att från sjön närma sig land och nå den första optiska
kontakten med kusten (få landkänning). På vissa platser har man
angöringsbojar, oftast utlagda i grundfritt vatten för att tjänstgöra
som angöringspunkt utanför inlopp till skärgårdsfarled eller hamn.
Därjämte finns angöringsfyrar avsedda att ge sjöfarten ledning vid
angöring från öppna havet av trängre farvatten, infartsled eller vid
gång längs kusten. - Dagligen får man nu läsa eller höra hur fa rtyg "angör" en hamn i stället för det riktiga anlöpa, som skall användas då ett fartyg går in i en hamn eller på en redd. Man få r
även se uttrycket " angöra vid boj", "angöra vid kaj" där det r ätteligen skulle vara förtöja. Det mest barocka i den vägen kunde man
dock inhämta från en huvudstadstidning under det grekiska örlogsbesöket i Stockholm sommaren 1963. Där kunde man läsa " - - -

De är ute i 59 dagar och anlägger sju hamnar under tiden." Man
tror inte sina ögon.
Ankra vet var och en vad det innebär, men varför skrivs det numera alltid "ankra upp". Ankrar man så ankrar man. Det är samma egendomlighet man möter rörande ordet stanna. Nu heter det
inte längre stanna utan "stanna upp". Oförklarligt och dessutom felaktigt.
Fartygschef benämnes alltid chefen på ett örlogsfartyg och ej
"befälhavare" som man så ofta får höra. Detta är emellertid inget
att fästa sig vid. Inom handelsflottan är det alltid skepparen ombord som kallas befälhavare. Värre är när man i en stockh olmstidning får läsa följande: "Hon hälsades välkommen ombord på brittiska fregatten ESKIMO av dess kapten, kommendör NN". På den
till texten fogade bilden ser man att fartygschefen är varken kapten
eller kommendör utan commander. Det är mer sällan som de engelska sjöofficerstitlarna blir rätt översatta. Commodore, captai n och
commander blir för det mesta helt enkelt kommendör. Det synes
enklast så.
Svenska akademiens ordlista har beträffande väderstrecken både
formen ost och öst. Att säga vilket som bör användas är svårt, men
nog blir man konfunderad när man i samma mening för höra (i radio) riktningsangivningen östnordöst och litet senare en annan riktningsangivning nordost. För ett sjömansöra låter östnordöst skorrande. I tal kan öst ofta förväxlas med väst varför vid angivande
av väderstreck ost genomgående borde användas. I en huvudstadstidning kunde man härförleden läsa följande mening i en artikel rörande gränskränkning: "Kl 1050 lättade TROPIC ankar och gick
nordöst ut."
"Amerikanska marinflottan" är också en fantasiskapelse på en
tidningsredaktion. Det är många dylika underliga sammansättningar man då och då får sig till livs. "Kryssarskvadron" är ett exemp el och "s tyr h jul" i stället för ratt vittnar om ett främlingsskap inför sjön som är beklämmande. Rena okunnigheten. Lika frågande
stod H -stads läroverks lag i "Vi som vet mest" när frågan ställdes
rörande sidoljusen på fartyg under mörker. Ingen i laget visste att
ljuset om styrbord var grönt och om babord rött. Lika illa gick det
med dykdalb (duc d'Albe). Det blev även där en nolla i protokollet.
Att märka är att H-stad ligger vid havet.
Bättre tiga än illa tala äger alltjämt sin fulla giltighet och riktiga
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tankegångar bör formuleras språkligt rätt. Det synes svårt för nutidsmänniskan att inse detta. Man bävar inför tanken på framtiden.
Alf Ahlbergs understreckare i Svenska Dagbladet av den 5/8 1962
med titeln "Ordfattigdom" innehåller vissa framtidsvisioner, som
George Orwell talar om i "1984" där det heter: "I det totalitära
samhälle han skildrar gäller det att skruva ned folkets andliga nivå
på ett så lågt plan som möjligt för att desto lättare göra det mottagligt för suggestioner och hålla det i servil okunnighet. I detta syfte
har man infört ett nytt språk, det s. k. 'newspeech', genom att dels
reducera ordens antal till ett minimum, dels ge de ord man ändå
måste använda en annan och vanligen rakt motsatt betydelse mot
den förut vanliga. Man kan ibland undra om vi inte i vår tid verkligen är på god väg mot detta ideal. Och i den mån den språkliga
utarmningen fortskrider kommer ofelbart den själsliga nivån att
sänkas."
Det är skrämmande framtidsperspektiv. Den lediga prosans förfall. Ett vingklippt svenskt riksspråk.
Det minsta man kan begära är att man slår vakt om den smala
sektor som den militära och speciellt då den marina nomenklaturen
utgör.
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Tillvarafagande av erfarenheter från
m aterielens användning
Av ledamoten J. af PETERSENS och byråintendent W. SABELSTROM

En stor del av mänsklig verksamhet går ut på att åstadkomma något som är bättre än vad som finns förut. Det kan vara fråga om
effektivare utbildningssystem i skolorna, rationellare organisationsformer på kontor, effektivare tillverkningsmetoder i verkstäder eller
bättre varor.
Denna utvecklingsprocess styres i stor utsträckning av erfarenheter från vad som funnits förut. Detta är ett förh ållande som inte
är minst framträdande i militära sammanhang.
Det torde vara ganska säkert att ju mindre man bemödar sig om
att taga vara på erfarenheterna från t ex materielens användning
ju långsammare går utvecklingen inom det aktuella området. Omvänt gäller då också att ju snabbare man samlar in erfarenheterna
och tillgodogör sig dem ju snabbare driver man utvecklingen framåt.
När man tar ny materiel i bruk infinner sig nog de rent materiella erfarenheterna först. De medför ställningstaganden till eventuella
modifieringsåtgärder beträffande materielen för att få den att fungera bättre. Sedan radar det ena problemet efter det andra upp sig
och pockar på sin lösning. Det kan t ex vara fråga om kompetenskrav hos personalen, utbildningsproblem, reservdelsförsörjning, underhåll och taktiskt utnyttjande. Målsättningen vid framtagning av
vapensystem skall givetvis vara att dessa "efterhandsproblem" d v s
problem som uppstår efter materielens framtagning blir av ringa
storleksordning. Det kan ske genom att man redan vid projekteringen noo-grannt tänker sig in i och specificerar de krav man skall ställa
på m:terielen. Man måste med andra ord förutom rent taktiska data även tala om hur många fel som får inträffa med materielen, hur
snabbt man skall kunna åtgärda felen, hur underhållstjänsten skall
vara organiserad, hur lång tid en översyn får ta och hur mycket
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den får kosta, hur mycket personal som skall betjäna materielen och
vilken kompetens den personalen skall besitta o s v. Allteftersom
projekteringsarbetet framskrider kan det bli nödvändigt att anpassa kraven till vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. O m
materielframtagningen sker på det sättet kan man med tillförsikt
se fram mot den dag materielen skall tas i tjänst. Materielen får se
dagens ljus i en värld som är beredd att ta hand om den på bästa
sätt.
Förutsättningen för att man skall komma fram till sådana idealiska förhållanden är att man noga sätter sig in i och följer upp h ur
dagens materiel fungerar. Erfarenheterna härifrån skall sedan snarast
tillgodogöras den nya materiel som är under framtagning. Givetvis
skall erfarenheterna i möjlig mån även tillgodogöras de vapensystem
på vilka de gjorts.
För att man på ett enkelt sätt skall kunna följa upp hur materielen fungerar erfordras att man disponerar över entydiga begrepp
som klarlägger materielens funktion.
Sådana allmänna uttalanden som "att telematerielen fungerar inte bra" vilka nog flertalet av läsarna någon gång har hört är ur
teknisk synpunkt sett helt värdelöst. E j heller sådana uttalanden som "att radar typ 1950 fungerar otillfredsställande" är ur teknisk synpunkt till någon större nytta.
Nej, det är nödvändigt att man med entydiga värden och uppgifter kan tala om hur radaranläggning typ 1950 fungerar. Det skall
vara sådana värden och uppgifter att man genom dem kan få d i··
rekt indikation på vilka åtgärder som bör vidtagas för att åsta dkomma en förbättring av radaranläggningens egenskaper.
En effektiv uppföljning av den moderna materielens egenskaper
kräver ett ganska omfattande informationsflöde från brukaren (förbanden) .
De moderna databehandlingsmetoderna ger oss goda möjligheter
att bearbeta denna information för att servera den på ett smakligt
sätt för dem som skall utnyttja erfarenheten.
Inom marinförvaltningen har beträffande vapenmateriel de n u
berörda frågorna varit föremål för speciellt studium i avsikt att
försöka åstadkomma en ändamålsenlig materieluppföljning. Sålun da
har sedan maj 1963 ett uppföljningssystem, benämnt " system 63 ",
varit i bruk som har till ändamål att insamla, registrera och bearbe-
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ta uppgifter om materielens tillstånd. I det följande skall en orientering lämnas om systemet och dess erfarenheter.
Systemet är ett försökssystem, som tillämpas på viss vapenmateriel, vilket skall ge erfarenheter och underlag till ett för marinen
lämpligt drift- och felrapporteringssystem t v benämnt "system 64",
vilket beräknas träda i funktion under 1964.
Systemen skall lämna upplysningar om materielen och underlag
för dess vidare bedömning bl a i följ ande avseenden.
MATERIELENS FUNKTIONSSAKERHET
MODIFIERING AV MATERIELEN FOR ATT HOJA DESS EFFEKTIVITET
DIMENSIONERI NG A V RESER VDELS- OCH VERKTYGSSATSER
UNDERHÅLLSTJANSTENS ORGANISATION OCH OMFATTNING VID
FORBANDEN
BEHOV A V OCH KOMPETENS HOS TEKNISK PERSONA L
UTBILDNING
REGISTRERING AV MATERIELEN OCH DESS TILLSTÄND (DRIFTTIDER M M) FOR ATT ÄSTADKOMMA EN OVERSIKTLIG BILD AV
MATERIELBEST ÄNDE T OCH DESS BEHOV A V UNDERHÄLL
UNDERLAG FOR UPPSTALLANDE AV KRAV P Ä NY MATERIEL.

Systemen skall kunna tillämpas på flertalet materielgrupper, ammunition undantagen.

Orientering om funktions säkerhetsmått
Materielens funktionssäkerhet anges

dels genom MTBF (medeltid mellan fel, MeanTime Between Failure)

_ . Tid (Timmar)

MTBF

90
3

30 timmar
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dels genom en s k tillgängl ighetskvo t som antingen kan grundas på
den tid anläggningen varit i drift:

Definitioner och symboler

~

DRIFTTIL LGÄNGLIGHETS KVOT

SUMMA DRIFTTI D
SUMMA DRIFTTID + SUMMA OBRUKB ARHETsTID

90
90

+

60

0,6

eller kan grundas på den kalender tid som anläggningen på kort varsel kunnat utnyttjas :

KLARTIL LGÄNGL IGETSKV OT

SUMMA KALEND ERTID ANLÄGG NINGEN VARIT TILLGÄN GLIG FOR
ANVÄND NING - SUMMA OBRUKBARHET sTID
SUMMA KALEND ERTID ANLÄGGNINGEN VARIT TILLGÄN GLIG FOR
ANVÄND NING
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,----~
=----.
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@l
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@l
- . Kalende rtid (timmar)

900 - 150
900

0,83
Pntktisk klartillgäng lighet(s:{\·o t)------------

För att bilden av en anläggnings funktion ssäkerhe t skall bli fullständig erfordras uppgifte r om såväl MTBF som tillgänglighetskvoter.
Vid bedömning av funktion ssäkerhe tsvärden a är det av största
betydelse att dessa äro entydigt definierade.
Nedan följer de definitio ner och symboler som använts vid bearbetningen av underlag et för system 63.
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Bild 1.

l

~

l

ru

725

724
Kommentarer till definitionerna:

.;+J.:

Åtgärden vid ett fels inträffande kan uppdelas i tre tempon:
Första tempot omfattar felsökning.
Andra tempot omfattar väntetid (väntan på reservdel eller personal för att åtgärda felet).
Tredje tempot omfattar reparationstid.
Tempona åskådliggöres med en tekniker försedd med förstoringsglas,
god sömn resp skiftnyckel. ~
~

ljfj

PE 35(1)

MAPP!

Kalendertid åskådliggöres med en almanacka.
Drifttider åskådliggöres med en klocka vars visare har passerat en
viss tidssektor (skuggad).
~
Felens inverkan på huvudenheten åskådliggöres med en klocka utan
tidssektormarkering:
Båda visarna borta Ena visaren borta Ena benet borta -

anläggningen stoppad.

0

anläggningens funktion har störts.
anläggningens funktion är ej störd.

( 40

l

48 skptr )

Art e m/55

40/48 E

ingår ej i rJ.ppor-

t e ringen

Bild 2.

®

,®

MTBF och olika tillgänglighetskvoter åskådliggöres genom utnyttjande av symbolerna.

Materielomfattning

System 63 omfattar följande materiel:
2 st artillerivapensystem
2 st torpedvapensystem (stympade)

Dessutom tillämpas systemet på ett trettiotal radarstationer placerade vid och utnyttjade av Sjöfartsverkets lotsstationer.

PS 33

PA

C l-709

~l

Bild 3.

10, 5 TOI npJ<lS
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MATERIELOMFATT~!Ir

'&01
Mtb (m)(T 43, T 48, T 54, T 55)

lG

Mtb (s) (T 102, T 104, T 111, T 11 2)

Inneh ållet i de olika listor na är så avpas sat att
det täcke r resp mottagares (abon nents ) behov .

F e lyttri ng ( eldav brott)
F elpå verka n:

Åtgä rd
Trim
Rep

stopp ad
störd
e j störd

Utbytt

Benäm ning
M-nu mmer
Tillve rkn. numm e r
Driftt id , s kottan tal
Tid fö r fels öknin g
Rep . tid
Vänte tid
Ident ifierin g
Ritnin gs under lag
Schem a p os
F elet medfö rde
betr äffand e övnin gar
systen1 l

Ps UJ

Sys tem 2

PS 631

KA batt
Söd
T 102
MKS/ VA
MF
!11.

~---.......------,

RATS! 3
RATS! 4

(Torp edtub )

(Inga r ej i rapporterin gen)

K___.)'-------~
(T o rpe dtyp 13 )
(111gar (:j 1 rapportc nngcn)

Bild 4.

Rapportflöde och beartbetning
Syste met funge rar så att rappo rter insändes från
förba nden (farty gen, batte rierna ) till Mari nförv altnin gen.
Rapp orter na bearb etas i datam askin er vilka i sin
tur prese ntera r resultat et i form av olika listor .

Bild 5.

fl.

CKF
MS/ Art
MS/ Plan
MF/v P
MF/V R
m. fl.

728

729

Drift- och felrapporternas hand läggning och vidare bea rbetning
framgår av följande flödesschema.

Huvude nh e l : Eldledni ng

Kalendertid

\

3528 li m

Drifttid
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26

6

l~llct\

Il

®

~ l

l. 5
99
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6
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Bild 6.
P r aknsk
drifttillgä nglig het(skvot)

N å gr a ex empel på resultatsammanställningar

I det fö lj ande lämnas några typexempel på sammanställningar av
resultat erhållna från tidigare omtalade listor. En mera ingående redogörelse för listorna och dess innehåll lämnas senare. Den i exemplen upptagna materielen är fingerad liksom de värden som lämnas .
I den fö lj ande redogörelsen kommenteras resultaten endast kort fattat för att klarlägga vissa begrepp. Avsikten är således ej att
analysera de redovisade värdena.

Brutto=

Netto=

[®]
~

~ +~~
~
~+~~~
Bild 7.

53

0,9 6

0,57

0, 78

tim
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Exempel på erhållna funktionssäkerhetsvärden betr ett exemplar
av en huvudenhet (eldledning).
Den kalendertid eldledningen varit i bruk är 3.528 timmar (motsv
147 dygn) . Eldledningen har under denna tid varit i drift 206 timmar och obrukbar under 380 timmar. Totalt har man felsökt under
56 timmar, väntat på reservdel och/ el personal som kunnat reparera
felen under 96 timmar, och reparerat under 4 timmar. Under den
aktuella kalender- och drifttiden har 6 fel inträffat av sådan art
att eldledningen ej gått att använda eller dess fu nktion allvarligt
försämrats (störts).
Med utnyttjande av ovanstående värden har medeltid mellan fel
(MTBF) och olika tillgänglighetskvoter erhållits enligt tabellen i
bild 7.
skillnaden mellan klartillgänglighetskvot och praktisk klartillgänglighetskvot beror på att man vid beräkningen av den förstnämnda i obrukbarhetstiden har inräknat hela den tid som eldled-

34

®®
®®

l~

ningen i verkligheten har stått stilla, under det att man i den sistnämnda endast har inräknat den tid som eldledningen nödvändigt
måste stå stilla p g a den verkliga tid det tar att åtgärda felet (felsöka, vänta på en reservdel t ex och reparera).
skillnaden mellan praktisk drifttillgänglighet, brutto och netto
består i att man i den förra har inräknat väntetiden och i den senare bortsett från denna tid. Vid praktisk drifttillgänglighet, netto,
förutsätter man m a o att reservdel och personal omgående finns
tillgänglig för åtgärdande av felet.
skillnaden i värden mellan brutto och netto praktisk drifttillgänglighet kan således i viss mån åskådliggöra underhållsorganisationens
effektivitet.
Exempel på erhållna funktionssäkerhetsvärden vid sammanställnmg av resultaten från alla huvudenheter (eldledningar) av samma
typ.

HuvudenheL Eldledning

A v sammanställningen kan utläsas,
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att MTBF med 90 Ofo säkerhet ligger mellan värdena 34
d v s 24 och 44 timmar

34

90 S'G s~ikerhel
34 ! 10 tim (medeltal)

~
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l \\
107 o

120

[t!l]-~
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Bild 8.

=

o. 83

o. 91

O. 47

o. 88

33

/ (tulaltid)

± 1O

a t t ett f el i medeltal tar 3 8 timmar att å t gärda (MTTR =Me an
Time To Repair) samt
att man under den kalendertid som undersökningen omfattar tototalt har felsökt under 120 timmar, väntat 1.070 timmar
samt reparerat i 33 timmar.
Eftersom värdena i bild 8 grundar sig på flera eldledningar, ger
dessa en riktigare uppfattning om funktionssäkerheten hos denna
typ av eldledning än motsvarande värden i bild 7, som ju endast
grundade sig på en anläggning.
Om man disponerade över hundra anläggningar, utnyttjade i
samma utsträckning som de instrument vilka innefattas i denna
sammanställning, så skulle i medeltal 83 st ständigt samtidigt vara
klara att tagas i bruk (man tror i varje fall att så är fallet). Därest
man vidtog åtgärder för att eliminera felen så fort som de observerats skulle siffran öka till 91.
Av de hundra anläggningarna kan man endast räkna med att 47
st samtidigt kan vara i drift under de förutsättningar, som varit
rådande t ex med avseende på den personal, som varit tillgänglig och
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den basering som utnyttjats. Om man förutsätter en sådan effektiv
underhållsorganisation, att man kan bortse från väntetiden, stiger
ifrågavarande antal till 8 8.
I de närmast följande bilderna och tabellerna visas några exempel
på hur man kan analysera materielens egenskaper. Det förtjäna r
måhända påpekas att likaväl som alla värden på MTBF, tillgängpro ce nt

Eldlednin g;
Antal
t im.

60

Procentu e ll felfördelning samt summa praktisk
obrukbarhetsticl. netto. för huvud e nhetens ol ika
enheter.

lighetskvoter m m automatiskt beräknas och utskrives på listor av
datamaskiner så kommer även alla de kurvor och tabeller av de
slag som redovisas i följande bilder att i listorna automatiskt uppritas respektive ifyllas av datamaskin i den mån man vill ha sådana
kurvor och tabeller redovisade.
Bild 9 visar hur man på ett enkelt sätt kan få fram hur felen är
fördelade på en anläggnings olika delar (enheter). Härigenom kan
man t ex få en indikation på vilken enhet man skall koncentrera
sig för att höja funktionssäkerheten (den svagaste länken i bilden
är tydligen enhet 2).

130

110

Pr ocent 25
av totala
antalet

100

20

20

Eldl edning

-

~%
f!li1J <:?
~

Felsöknint:stid
Förhallande :
Reparati onsl id

90
15

lO

5

A vstandsenheten

lO

20

o

<::::

o. 5
lO
Enhet l

Enhet ~

t. ex.

Enhet 4 Enhet 5

Enhet 6

O. G-

l. ]-

2. l

5.-

2

5

JO

n

Q

l o. 1- 15. 1- 20. 1- :::>20
25
15
25 !!;gr

Bild 10.
Diagram utvisande förhdllandet mellan felsökningstid och re parationstid.

m ~ Höljare

Bild 9.
Procentuell felfördelning samt summa praktisk obrukbarhetstid, netto, för en
eldlednings olika enheter.

Bild l O visar förhållandet mellan felsökningstid och reparationstid. Vid fyra tillfällen har det tagit mellan 15 och 20 gånger så lång
tid att hitta felet som att reparera det. I ytterlighetsfallet har det
tagit mer än 25 gånger så långt tid.
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Av bild 11 kan utläsas fördelningen av den praktiska obrukbarhetstid, netto,
som de olika felen förorsakat . I medeltal har det tagit 4,7 timmar att lokalisera
och reparera ett fel ( MTT R).

Av bild 12 kan utläsas hur lång tid efter tillslagning av en anläggning felen
som regel inträffar. Enligt bilden synes det angeläget att slå till anläggningen i
god tid, innan den skall användas.

I följande tabell kan utläsas hur de olika felen har inverkat på
övningarna. I 4 fall har t ex felet medfört totalt avbrott beträffande den pågående övningen.
I 19 fall av 31 har felet medfört en omläggning av planerade
övningar
Eldled nin g
Huvuden het: (4 anläggningar)
i 4 fall
Totalt avbro tt
i 5 fall
Tillfälligt avbrott
Annan olägenhet (nedsatt funktion) i 9 fall
i 13 fall
Ingen olägenhet

Felets inverkan på
pågående övning

Felets inverkan på
planerad övning

l

Olägenhet

i 19 av 31 fall
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Nedanstående tabell visar åtgången av reservdelar samt i vad mån
dessa varit disponibla vidförbandet.

Erforderliga reservdelar

Elektronrör
Motstånd
Säkring
Transformator
Halvledare
Ku ggsegment
Relä
Azimutgyro
Servomotor
Servoförstärkare
Spiralfjäder

Eldledning

pFi s

\
13

13

l

Huvudenhet: eldledning (4 anläggningar)
Kalendertid 15/5-15/ 10-63
Drifttid under perioden 1.087 tim
Totalt antal förbrukade
detaljer (komponenter)

Vapensystem: Malang ivnin g, Eldlcdningsr::ubr

13

©

@
Sys tem et

27 st

s

2
l
l
l
2
1
2
1
2
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En sådan sammanställnin g ger dels en indikation på vilka komponenter som har den störst a åtgången, dels i vad mån reservdelssatserna vid förbanden äro lämpligt dimensionerade .
Sammanställni ngen visar en MTBF av 13 timmar för hela vapensystemet.
A v sammanställnin gen framgår vidare, att det är de huvudenheter
som har de lägsta funktionssäker hetsvärdena, "de svagaste länkarna", som har den största inverkan på vapensystemets tillförlitlighet.
Det lönar sig således i princip föga att höja funktionssäker heten hos
en huvudenhet, som redan har en så relativ hög tillgänglighetsk vot
som t ex 0,88, om det finns en annan huvudenhet som har ett så
lågt värde som t ex 0,47.
Den praktiska drifttillgängligheten, netto, är 0,78 för vapensystemet. Detta värde omtalar sannolikheten för att ett skott skall avlossas med hjälp av ett fullt intakt vapensystem vid utnyttjande av
en viss bestämd pjäs. Om man önskar få reda på sannolikheten för
att skottet skall avlossas och dessutom fungera vid anslaget i mål et,
skall man multiplicera värdet 0,78 med ammunitionens funktionssäkerhet. Denna senare varierar givetvis med t ex skjutavstånd, anslagsvinkel och målbeskaffenhe t. Ett medelvärde av 0,85 är icke
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Bild 13.
Bild 13 visar en sammanställning av funktionssäkerhets data för ett vapensystem
sammansatt av olika huvudenheter.

!

verklighetsfräm mande. Sannolikheten för att skottet skall avlossas
och granaten fungera vid eventuellt anslag i målet kan således vara
0,78 X 0,85 =0,66.
Detta värde skall, om man önskar erhålla uppgift på systemets
effektivitet, i sin tur sammankoppla s med systemets träffsannolikhet, vars beräkning dock f n ej ingår i detta rapporteringssy stem.
Det nu utförda beräkningen förutsätter, att vapensystemets plattform (fartyget) befinner sig på den plats där systemet skall fungera.
I detta sammanhang kanske det kan vara av intresse att exemplifiera dubbleringens (redundansens) inflytande.
A v sammanställnin gen kan utläsas att den praktiska drifttillgängligheten, brutto, för en pjäs är 0,58. Antag att man disponerar över
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två pjaser. Vilken är då sannolikheten för att minst en skall vara
tillgänglig vid ett visst tillfälle. Sannolikheten för att en pjäs skall
vara tillgänglig är 0,58 . Sannolikheten för att en pjäs inte skall vara
tillgänglig måste då vara 1 - 0,58 = 0,42. Sannolikheten för att
både den ena och den andra pjäsen inte skall va ra tillgänglig blir
då 0,42 X 0,42 = 0,18. Sannolikheten för att minst en pjäs skall
fungera blir då 1 - O, 18 = 0,82. Brutto praktisk drifttillgänglighet
för systemet blir då 0,88 X 0,63 X 0,47 X 0,82 = 0,21.
Samma resonemang kan föras om man dubblerar hela svstemet.
Netto, praktisk drifttillgänglighet för system är 0,78. Sannolikheten
för att ett system ej skall vara tillgängligt är då l - 0,78 = 0,22.
Sannolikheten för att både det ena och det andra systemet ej skall
vara tillgängligt är då 0,22 X 0,22 X = 0,05 vilket medför att
sannolikheten för att minst ett system skall vara tillgängligt är 1 0,05 = 0,95.

Allmän diskussion om resultatens utnyttjande
De nu redovisade exemplen avser visa hur man kan sammanställa
uppgifter från materielens utnyttjande och på så sätt redovisa materielens funktionssäkerhet, tillgänglighet och andra egenskaper i efterhand. Det är emellertid ett betydelsefullt faktum att den moderna
tekniken medger att man i förhand uppställer dessa egenskaper som
krav på den materiel man avser anskaffa.
·
Vid uppställning av krav på MTBF och tillgänglighetskvoter måste man han klart för sig att MTBF är ett relativt entydigt tekniskt
tillförlitlighetsmått under det att tillgänglighetskvoterna äro i högsta grad organisationsberoende.
För att uppfylla kraven på MTBF erfordrar en konstruktör tillgång på vissa tekniska utgångsdata såsom elektrisk spänning, dimensioner, vikter, miljö (vibrationer, temperaturer m m) o s v. Med anledning av dessa kan han konstruera materielen så att kraven p å
MTBF uppfylles.
För att uppfylla kraven på tillgänglighetskvoter måste konstruktören ha tillgång till organisationsbestämmande data. Dessa kan utgöras av uppgifter på vilken personal, antal, kompetens och utbildning som kan få disponeras för materielen, hur många drifttimmar
materielen avses utnyttjas per år, vilken underhållsorganisation som
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står till förfogande, vilket underhåll, tid och kostnad, som man är
beredd att satsa på materielen o s v. Med ledning av dessa uppgifter
kan en konstruktion framtagas som uppfyller tillgänglighetskraven.
Om sedan organisationsförutsättningarn a i praktiken inte blit~ sådana som man specificerat kan givetvis tillgänglighetskvoterna 1 verkligheten variera inom vitt skilda gränser.
Ett ganska flyktigt studium av de framlagda exemplen visar vilken betydelse fel söknings- vänte- och reparationstiderna har på materielens till gänglighet. Om man vill öka till gängligheten skall man
införa automatiska felindikering sanordninga r, avpassa reservdelstillgången så att reservdel alltid finns tillgänglig liksom kompetent
personal som kan åtgärda felen, vidtaga åtgärder så att felen går
snabbt att reparera. Den snabbaste åtgä rden erhålles om reservdelen
finns monterad i anläggningen och automatiskt tillkoppas då fel
uppstår på den ordinarie delen, en s k självreparerande maskin har
med andra ord erhållits. En vanligare lösning torde emellertid t v
bli att utnyttja utbytesenheter, black box, om vars innehåll personalen icke behöver ha någon kännedom. De söndriga enheterna sändes till en lämplig verkstad för reparation. Ett betydelsefullt problem torde bli att avpassa antalen utbytesenheter så att en tillfredsställande underhållssäkerhet erhålles.
En utveckling enligt det förda resonemanget är fördelaktigt ur
personalsynpunkt. Utbildnings- och kompetenskraven för betjäningarna behöver inte längre ökas i takt med materielens ökande komplexitet. Om kraven uppställes riktigt på den nya materielen borde
det tvärt om finnas utrymme för en sänkning av betjäningarnas utbildnings- och kompetenskrav. Reparations- och underhållsproblemen kan överföras till en verkstad bakom "fronten".
Sammanställningslistor
Som framgått av den tidigare redogörelsen, bearbetas de från förbanden inkomna drift- och felrapporterna och resultaten sammanställas i listo r. Listorna skola utnyttjas av olika intressenter, abonnenter, t ex operations- organisations- materiel- förråds- och underhållsansvariga organ och myndigheter och måste därför vara så
redigerade, att de lämpa sig för dessa.
Beträffande System 63 har tre olika listtyper framtagits, för vilka en kort redogörelse skall lämnas.
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Lista I innehåller uppgifter dels om drifttiderna för respektive
huvudenheter, dels om de fel, som inträffat på dessa. Beträffande
felen lämnas en kort resume över felyttringar och felbeskrivning. Vidare får man upplysning om felobs ervationen gjordes, nar materielen var i drift, eller då den var föremål för förebyggande underhåll (t ex materielvård). Upplysning erhålles om vilken åtgärd
som vidtagits med den felande materielen, t ex trimmad, reparerad
eller utbytt. Man får även klarlagt, om felen stoppats, stört eller ej
vad mån felen inverkat på
stört huvudenhetens funktion samt
övningarna.
Felen äro på listan grupperade 1 s k rapportkodordning, vilket
innebär, att alla fel som inträffat på en enhet t ex antennen äro
uppskrivna i direkt följd efter varandra, vilket underlättar en analys av felens fördelning på huvudenhetens olika enheter.
Listan kan bl a användas i följande syfte av
Lokalförvaltning:
Förbandschefer:
Utbildningsorgan:
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Leverantör:

Overblick av materielläge och bedömning av
behov av underhåll.
Overblick av materielläge och felens inverkan
p å övningarna.
Underlag för effektiviserad utbildning av
kommande betjäningar.
Analys av personalens arbetsmängd och uppgifter samt i anknytning härtill personalbehovsberä kningar och uppställande av kompetenskrav för personalen.
Analys av de fel som inträffat med materielen för ställningstagande till ev modifiering.
Samlad överblick av det totala materielläget.
Erfarenheter vid anskaffning av ny materiel.
Analys av de fel som inträffat med materielen och med ledning härav utarbetande av
förslag till modifieringar av materielen.
Erfarenheter till ny materiel.

Lista II upptar alla de reservdelar, som förbrukats vid de olika
huvudenheterna under den tidsrymd, kalendertid och/ eller drifttid,
som listan omfattar.
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Listan är direkt användbar för att bedöma det totala reservdelsbehovet för en v1ss summadrifttid för anläggningarna och för att
dimensionera reservdelssatserna vid förband, regionala och centrala förråd .
Från operativ synpunkt kan man t ex ställa kravet, att reservdelssatsen vid förbandet skall vara så dimensionerad, att den täcker
95 °/o av alla fel, som beräknas kunna inträffa under en driftstid
av t ex 1.000 timmar. Reservdelen för resterande 5 °/o fel får man
hämta från ett regionalt förråd, som t ex skall vara så dimensionerat
att det täcker 95 °/o av alla fel, som beräknas inträffa under t ex
en summa drifttid av 3.000 timmar. Reservdelar för de fel, som eJ
täckes av dessa förråd, erhålles från ett centralt förråd, som t ex
är dimensionerat för en summadrifttid av t ex 10.000 timmar.
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Listan kan bl a användas i följande syfte av
Lokalförvaltning:
Utbildningsorgan:
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Uppföljning av reservdelsåtgång och underhållsbehov för unde rställd materiel.
Underlag för fingering av fel på materielen i
samband med utbildning.
Dimensionering av reservdelslager och reservdelssa t ser.
Bedömning av vilka komponenttyper som
skall bytas ut mot sådana med bättre funktionssäker het.
Komponenters lämplighet vid anskaffning
av ny materiel.
Bedömning av komponenttypers lämplighet
nya konstruktioner.

Lista III upptar bl a drifttider för de olika huvudenheterna. Driftoch felrapporterna äro upptecknade i kronologisk ordning, vangenom beräkningen av huvudenheternas drifttider underlättas.
I listan ar aven intaget uppgifter på obrukbarhetstider, felsöknmgs-, vänte- och reparationstider för de individuella felen. Tiderna adderas så att man kan utläsa den summatid för alla fel, som
krävts för t ex felsökning betr en huvudenhet. Den innehåller även
en summauppgift på antalet fel, som inträffat på resp huvudenhet.
Summeringarna sträcker sig även över alla huvudenheterna, så att
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man t ex kan avläsa den summatid, som nedlagts på felsökning för
alla huvudenheterna på en viss materieltyp.
Med ledning av summavärdena har funktionssäkerhetsvärdena
beräknats såväl för den individuella enheten som för huvudenheten
som typ betraktad.
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Listan kan bl a användas i följande syfte av

f Bedömning av materielens och organisationens
1 effektivitet, underlag för att vidtaga effek~ rivitershöjande åtgärder inom olika områden.
l Lämna underlag för uppställande av personell la och materiella krav vid framtagning av
nya vapensystem.
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De listor som framtagits i System 63 äro i och för sig lämpliga
och användbara. Det hindrar inte att ännu effektivare listor kommer att föreslås till framtagning i System 64 . Målsättningen skall
vara att ingen av abonnenterna på listorna skall behöva göra några
egna beräkningar eller sammanställningar. Var och en bör kunna
få sin lista utformad så att den passar hans verksamhet.
Rapportblankettens utformning är av största betydelse. Den skall
vara lätt att fylla i för att man inte skall riskera att rapportörerna
vid förbanden underlåter att rapportera de inträffade felen.
Identifiering av den materiel på vilken fel uppstått skall lätt kunna utföras, om en snabb och riktig rapporttjänst skall kunna upp-
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rättas. Identifieringskodnumret skall finnas märkt p å den söndriga
materieldelen, när det är fråga om elektroteknisk materiel. I vissa
fall , när det gäller mindre komponenter, kan man tvingas godtaga
identifiering genom att utnyttja ett verklighetstroget kopplingschema. Vid mekaniska konstruktioner erfordras enkla lättlästa ritningar
(sprängskisser) för att identifieringen skall fortlöpa friktionsfritt.
Efterfölj ande bild visar hur en detaljerad identifiering kan utföras
genom att utnyttj a en felrapp orteringskod. Man kan genom att utnyttja M-nummer + en sexställig sifferkombination identifiera
t o m komponenter.

FELRAPPORTERINGSKO D
H uv ud enhet ( tillverkn nr)
Identifieras med: M-nr M 3161-693010 eller
id entifieras med: Rpk-nr: M 3161-693010-000000
Arte m / 55
f)Enhet: (vissa hartill verkning. nr .)
R~k-~ummcr : M3161-6930lo-o@oooo
/

/

i
l

0

l

0

l

v

l

0

l

0&U nd e ren het:
l

R pk- nr:
M ~l 6)...;.693010
-Q< _~; aJ) OO

l

l
l
l
l

/

O et 8Q~l:_~v_'El~~~e_!_l!!et:
R pk- nr:
M ?~,6\:,39_.Q_010

-CY,? , O',~ ,O\.!)
Principiell uppbyggnad av felrapporteringskod.

Bild 14.
54
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Tillverkningsnummer måste finnas förutom på huvudenheter även
på alla utbytesenheter, om en riktig driftsrapportering skall kunna
åstadkommas. Efter en viss drifttid kan nämligen en huvudenhet
innehålla helt andra utbytesenheter än dem, som den innehöll vid leveransen. Det ankommer på datamaskinen att hålla reda på vilka
drifttider de olika utbytesenheterna ha uppnått. En förutsättning
för att detta skall kunna ske är, att utbytesenheterna ha induviduella
tillverkningsnummer.
Drifttidmätare måste finnas på varje huvudenhet för att mäta
tidsberoende parametrar. I vissa fall t ex vid en radaranläggning erfordras 2 stycken tidmätare, en för att mäta den tid som glödströmmen varit tillslagen och en för att mäta den tid högspänningen varit tillslagen. Inga speciella tidmätare erfordras för de olika utbytesenheterna.
Genom rapporteringen infordras uppgifter på diverse tider t ex
felsöknings-, vänte- och reparationstider. För att systemet inte skall
mista en del av sitt värde är det angeläget att rapportören inte friserar sina tidsuppgifter i avsikt att t ex få en positivare bedömning
av sin person från sina överordnades sida. Rapporterna får med
andra ord inte utnyttjas som en negativ "rapport mot rapportgivaren". Om någon bedömning skulle ske måste den gå i riktningen:
ju flera och fullständigare rapporter - ju positivare bedömning av
rapportgivaren. I princip bör emellertid inte rapportsammanställningarna (listorna) utnyttjas för att jämföra t ex olika betjäningars duglighet med varandra. Sammanställningarna bör i stället utnyttjas för att konstatera att med den materiel, som stått till förfogande, och med den utbildning som bibringats den aktuella personalen, erhålles de resultat som framgår av listorna. De åtgärder,
som sl all vidtagas, skall riktas mot materielen (modifiering, ändring
av reservdelssatser m m) och mot de tillämpade utbildningsplanerna
och utbildningsmetoderna med syfte att nästa gång nå ett ännu bättre re~ultat än vad som åstadkommits vid det tillfälle, varom listorna VIttnat.
System 63 har lämnat den erfarenheten, att en mycket god kontakt måste etableras mellan rapportörerna och den personal, som
har ansvaret för handläggningen av de inkommande rapporterna om
fullständiga och riktiga rapporter skall kunna åstadkommas.
Vidare har framkommit behov av en lämpligt avpassad utbildning av rapportörerna. I utbildningen skall ej bara ingå inlärning

av hur en blankett skall fyllas i. Det är lika viktigt att rapportörerna får en god inblick i hela systemet och härigenom får en nödvändig bakgrund till sin rapportverksamheL Vissa förtydliganden
av hittills tillämpade definitioner erfordras för att riktiga slutsatser
skall kunna dragas av de utförda sammanställningarna.
Vidareutvecleling av system 63
Det nya materieluppföljningssystemet, system 64, avses uppbyggas med ledning av erfarenheterna från system 63. Det kommer att
konstrueras så att materielomfattningen successivt kan utökas. Vid
utökning med en ny materieltyp erfordras, bortsett från vissa programmeringsåtgärder, i princip endast utgivning av en rapportkod
och vissa ritningssammanställningar med vars hjälp identifiering av
huvudenhetens enheter, underenheter och komponenter kan verkställas.
Det är troligt att listornas antal i detta system kommer att ökas
från tre till sex för att alla abonnenter skall få sina önskemål tillgodosedda.
Intervallen mellan framtagningen av de olika listorna kan varieras enligt abonnenternas önskemål. För reservdelslistor och funktionssäkerhetslistor är det troligt, att kvartalsframtagning är tillfyllest, medan det för materieluppföljnings- och utbildningslistor
kanske är önskvärt med en tätare framtagning t ex varannan månad.
Sammanfattning
System 63 har visat att det finns goda möjligheter att med ett
modernt rapporterings- och databehandlingssystem fånga upp erfarenheter från materielens användning och tillgodogöra sig dem i
det marina systemet. Man kan härigenom även komma ifrån den
arkivskriftsverksamhet som de hittillsvarande loggboks- och journalföringsrutinerna i stor utsträckning utgör.
Genom ett materieluppföljningssystem av ifrågavarande slag finns
möjlighet att studera flera av de faktorer t ex materiel, organisation
och personal som har ett avgörande inflytande på vapensystemens
effektivitet.
Man kan genom en sådan kartläggning effektivt tillgodogöra sig
erfarenheterna på såväl dagens som morgondagens marina system.
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Motorkanonbåten - Ackord i F-dur
(Ett intrång i kaptenerna lnsulanders och Hanssons replikskifte.)
Av kapten ARNE GUST AFSSON

Daily Prayer : O Lord help me
to keep my big mouth shut
until l know what l am
talking about.

Det är ju som regel ofint att lägga sig i andras samtal men ibland
är det faktiskt svårt att låta bli. Ovanstående mångsidigt användbara bön, som just föll mig i tankarna, och, som jag tycker har ett
speciellt berättigande när det gäller motorkanonbåten, gjorde sitt
till att frestelsen blev för stor. Den som efter att ha läst mina korta
rader tycker att jag själv borde läst de inledande orden mera, ha r
säkert rätt i det.
Motorkanonbåten ja! Tyvärr tycker jag de senaste inläggen i frågan inte precis har varit ägnade a tt skapa klarhet. Man läser med
växande förvåning om "mo tormonitorer" och "kompakta jagare"
allt medan man då och då sneglar på rubriken för att förvissa sig
om att man inte råkat in på någon annan artikel.
Den tekniska och ekonomiska utvecklingen har för övervattensfartygen inneburit en förskjutning mot flera och lättare enheter samtidigt som teknikens framsteg har gjort dessa läm p liga att effektivt
överta vapen såsom torped och artilleri. Vi har fått motortorpedbåtar, vi får motorkanonbåtar .. .
Som jag ser det är motorkanonbåten en ny klar och entydig komponent i det marina försvaret som efter omfattande överväganden
och studier vuxit fram inför det starkt ökade hotet av fientlig infiltration eller taktisk landstigning på i stort sett varje punkt utmed
vår långa kust. En verksamhet som kan komma att utföras med ett

blandat och mångtaligt småtonnage. Kanonbåten är sålunda i första
hand avsedd för anfall på en angripares överskeppnings·-, raid- och
infiltrationsföretag. Genom sin stora rörlighet och framkomlighet
samt höga kontinuerliga insatsberedskap är den vällämpad att möta
fienden var han må komma.
Motorkanonbåtens huvudbeväpning utgöres givetvis av artilleri
(75 och 40 mm). Eventuell komplettering med lätta robotar när den
tekniska utvecklingen så medger har antytts. Dess operationsområde
anser jag i första hand regleras av taktik och omständigheter. Motorkanonbåten utformas för att från skyddade skärgårdspositioner kunna utföra strid till sjöss, i farvattensförträngningar eller i själva skärgården. Den som till äventyrs tror att lätta örlogsfartyg inte skulle
till fullo kunna utnyttjas i vår skärgård rekommenderas att snarast
boka plats för en nattlig skärgårdstur med mtb eller varför inte med
Göta Lejon genom Genböteleden.
Kanonbåten är emellertid, och detta är väsentligt, väl lämpad för
åtskilliga andra viktiga uppgifter som minutläggning, eskortering,
övervakning, spaning, neutralitetsvakt och sist men inte minst, för
understöd vid motanfall med arme- eller kustjägarförband mot av
motståndaren ockuperade öar och kustområden.
Jag tycker det är glädjande, när en människa tror på och till fullo
går in för sitt livsverk, men det får inte ske med skygglappar för
ögonen. Kapten Hansson ger i sitt inlägg uttryck för sin olust mot
stridsfartyg och sin orubbliga tro på kustartilleriets förmåga att utan
hjälp av de förstnämnda klara varje form av angrepp utmed hela
vår kust. Påståendena verifieras genom "enkla och väl kända sanningar". För den som mycket tittat på TV för efaller det naturligt
att som överste Flack säga: "Qui nimium probat, nihil probat" vilket
lär betyda: "Den som bevisar för mycket bevisar ingenting". Det är
lätt och det är mänskligt att i diskussionens hetta gripa till överord
när det gäller att övertyga om det egna vapnets förträfflighet men
det ser inte vackert ut i skrift. I stor utsträckning är av kapten Hansson gjorda p åståenden av den arten att de på grund av läsarens goda
omdöme så att säga besvarar sig själva. Låt mig därför endast peka
på några punkter.
Det är utan tvekan skillnad på rörlighet och rörlighet. Det ligger
snubblande nära till hands att här tillgripa liknelser, men jag avstår.
En motståndares möjligheter till snabba oväntade företag har ökat,
vilket i motsats till kapten Hanssons påstående gör det allt svårare
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att medhinna omgruppering av sp ärrförband (motsvarande) . Motståndarens förväntade teknik ställer i detta avseende mera krav på
förband, som kan förflytta sig snabbt och som direkt från förflyttning kan övergå i strid.
Påståendet att våra stridsfartyg inte har kunnat utföra effektiv
landmålsbekämpnin g förstår jag inte alls. Sådan bekämpning har
visserligen aldrig ansetts som någon huvuduppgift för örlogsfartyg
men deras förmåga i detta avseende har många gånger vitsordats av
fackmän utanför de egna leden. Ar inte kustbeskjutningar under
andra världskriget ett bevis för örlogsfartygs förmåga även i detta
avseende?
Den tid det underlag som stått mig till buds har tyvärr inte medgivit någon kontroll av kapten Hanssons "kostnadsberäkning ar".
Man kan emellertid inte underlåta att fråga sig om det i angivet pris
ingår kostnader för exempelvis de transportenheter som erfordras för
att förbandet skall kunna betecknas som rörligt exempelvis i skärgårdsterräng.
Jag vet inte vad kapten Hansson känner till om operationsanalytisk.a metoder, men han tycks i alla fall tro på dem. Man kan ju då
allt1d hoppas att h an när den dagen kommer kan vara med och visa
de landbaserade förbandens stridsekonomiska överlägsenhet genom
just sådana metoder mera än genom "enkla sanningar" och vackert
tal.

O m sniglar -

eller motorkanonb åtar

En kontrastöt mot kapten Hanssons replik i TiS november 1963
-"Varför just en motorkanonbåt?".
Av kapten PER INSULANDER

Somliga sniglar står högt på listan över kulinariska läckerheter, men
populär kan man väl knappast säga att den kosten är hos oss.
Det är alltid riskabelt med liknelser, de kan vara oavsiktligt löjeväckande, de kan verka sårande, de kan vändas och bli bumeranger. Trots
detta verkar de ofta stimulerande i en diskussion. Utan att önska någon av nämnda olyckliga konsekvenser vill jag därför pröva en liten
"fabel".
Grodan, hackspetten och snigeln möttes i vägkorset och begynte tala om ditt och datt. Grodan beklagade sig över svår huvudvärk. Rörd till tårar erbjöd sig snigeln gå och skaffa huvudvärkspulver och gav sig iväg. Hackspetten och grodan
fortsatte att utbyta åsikter om väder och vind samt livets besvärligheter. När en lång stund hade gått, började de tala om
snigeln och undra varför han ej kom med pulvret.
Från en tuva strax intill hördes då en uppbragt stämma: "Talar ni illa om mig, grabbar, så går jag inte alls."
Hansson antyder ett skärgårdskrig där fientliga landstigningsstyrko r
tränger in på djup genom tillgängliga leder och ger därigenom spärrförsvaret stora möjligheter att verka. Ar det fasta försvaret ej där
lockar han fram ett rörligt spärrkompani. Detta kompani har "mångdubbelt större eldkraft med ett vidare användningsområde " samt
kostar "obetydligt" över "halva kostnaden för en motor kanonbåt".
Det vore förargligt om fienden inte valde den led där kompanier
lyckats gruppera sig. Möjligheterna att kringgå kompaniet är stora.
Visserligen är det ett rörligt förband, men gruppering och utläggning
av minor, m m tar tid. Att gå ur ställning och gruppera om är problem, som motormonitoren ej alls ställs inför. Den kan i viss mån själv
välja tid och rum för insats. Den kan också strida under förflyttning
i överraskande lägen. - Hur kom det sig egentligen att det pansrade
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bandvagnsburn a artilleriet kom till? Inte går utvecklingen ifrån det
mot billigare, enklare vapen. Den som i dag vill ersätta stridsvagnen
med ett antal traktordragna kanoner riskerar nog att bli utskrattad.
Men Hansson anser tydligen att den rörliga striden i skärgårdskrig
skall föras inom fasta (ev rörliga) batteriers räckvidd för att understöd skall erhållas. Fartygen har fått klart underbetyg. Att artillerifartyg som kryssare och jagare föga lämpar sig för strid i skärgård
förstår Hansson. Han går emellertid så långt att han frivilligt avstår
från möjligheten att få något mer användbart. En sjöstyrkechef rättar helt naturligt sin uppfattning om terrängens användbarhet efter materielens prestanda. Hansson behöver inte vara orolig för
att motormonitore n ej kommer att stå till hans förfogande av navigatariska skäl när kustjägarkomp aniet skall fram till anfall. Motormonitoren kan ge eldunderstöd även utanför kabatteriernas räckvidd.
Hansson vänder sig inte endast mot motormonitore n, en konkurrent
till det rörliga spärrkompanie t, han förkastar också raskt den större
mkb/rmb (robotmotorbåt en). Motiven är synbarligen dels att det vore orealistiskt med sjörobot på en så liten enhet dels att den ej har
plats i Marinplan 60.
De serieproducerad e sovjetiska Komar och Osa borde vara nog för
att vederlägga det förstnämnda skälet.
Marinplan 60 är att betrakta som en ideplan och har ju en rullande
funktion med tre mer detaljerade år följda av en fyraårig skisserad
plan. Den ursprungliga planen har nu åtskilliga år på nacken. I diskussioner om nya fartygstyper finns verkligen inget skäl att hålla sig
till befintlig plan. Det är egentligen endast vad som skall komma efter
det detaljplanerade skedet, som är ägnat att diskuteras.
Östersjön är ett litet innanhav. Dess dimensioner är komplicerade med
stort längd/breddför hållande. Ju högre transportmedle ns farter blir,
desto lättare blir det att korsa den smala Östersjön i ett överskeppningsföretag med överraskande riktning. Kravet på försvarets rörlighet växer i högre takt, emedan det måste röra sig i längddimension en.
Attack:flyget är i detta hänseende ett lättrörligt och eldkraftigt marint vapensystem. Det saknar dock uthållighet. Kustrobotsyste met
har genom sin räckvidd stor rörlighet inom densamma. Det begränsas
dock även av de markbundna spaningsmedlen s prestanda. Ett rörligt
robotbatteri kan omgrupperas, men besitter dock ej den rörlighet, som
krävs i detta sammanhang. Utnyttjande av spaningsunderl ag från
fartyg skulle ge bättre utbyte av kustroboten. Den fartygsburna ro-
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boten blir dessutom överlägsen i rörlighet och kan insättas i överraskande lägen, även under förflyttning. I samverkan med motorkanonbåt får detta system hög eldkraft, stor rörlighet och tillfredsställande uthållighet.
En övergång på lång sikt till fartyg i storleksordning en några
hundra ton kommer även att verka rill förmån för en effektiv, rörlig bastaktik. skärgården kommer i än högre grad än nu att kunna ge
skyl och skydd. Härigenom ökar stridskrafterna s uthållighet.
Sammanfattnin gsvis kan sägas
att motormonitore n erbjuder ett rörligt, städse stridsberett
artilleriförband med stor framkomlighet i skärgårdsterrängen
att sannolikheten för att motormonitore n genom sin rörlighet
verkligen kommer till verkan mot fienden är större än för
spärrkompanie t
att robotmotorbåte n är en realitet, som bör utnyttjas för att
ge det marina försvaret större och rörligare eldkraft
att Marinplan 60 inte behöver tjäna som ram för diskussionen, då en fartygstyp ej gärna kan planeras förrän den är
diskuterad
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Ta kliska övningsanläggningen Jvlimer . ..
Av kommendörkapten DAG SANDSTROM

Denna tidskrifts oktobernummer innehöll en presentation av Mimer
och i novembernumret redogjordes för erfarenheter från spelverksamheten under anläggningens första övningsår. Avslutningsvis kommer
här nedan vissa organisations- och personalproblem att beröras.
Mimers organisatoriska ställning
För närvarande är Mimer den enda taktiska övningsanläggningen
i Sverige. Begränsningen av anslagstilldelningen för marinen innebär,
att det är uteslutet att räkna med anskaffning av ytterligare sådan
materiel. All taktikutbildning inom marinen som utföres i form av
spel med krav på realistiska förhållanden och verklighetstrogen tidspress måste därför genomföras i Mimer, som härigenom även i framtiden kommer att vara det för hela marinen gemensamma organet
för sådan utbildning.
Vid planeringen för Mimer var utgångspunkten att kustflottans
fartygsförband i första hand borde ha nära till denna övningsplats.
Därjämte borde Mimer ligga lämpligt till för de skolor som ofta utför taktiska spel, främst dåvarande Sjökrigshögskolan.
Genom att anläggningen nu är förlagd till Berga örlogsskolor
(BöS) kan såväl de till Hårsfjärden baserade fartygsförbanden som
l. helikopterdivisionen bedriva taktikövningar i land utan att dyrbar
övningstid går förlorad till transporter. Olägenheterna med lång resväg för Militärhögskolan, Sjökrigsskolan och förband från andra
orter neutraliseras delvis genom att hela dagar anslås för de taktiska
spelen. Det är då en fördel att BöS har stora resurser när det gäller
förplägnad och möjligheter till inkvartering i begränsad utsträckning.
Administrativt lyder Mimer, i egenskap av fristående övningsanläggning, direkt under chefen för Berga örlogsskolor (CBÖS).
Spelteknisk bemanning
Det minikrav, som i avvaktan på praktiska erfarenheter från spelverksamheten, togs till utgångspunkt vid uttagningen av Mimers fas t'l bemanning var, att dennas uppgift skulle vara begränsad till

att ställa anläggningen klargjord till övande förbands förfogande samt
att garantera störningsfri drift under spel.
Den ställda uppgiften har kunnat lösas med den bemanning, som
redovisats i oktobernumret sid 542. Emellertid kan någon telemästare
inte disponeras fr o m kommande årsskifte på grund av avgångar
inom denna kategori. Telemästarens uppgifter får därför delas upp
så, att en radarstyrman blir materialunderofficer medan ytterligare
en värnpliktig teletekniker tillkommer för att säkra den tekniska
klargöringen och driften.
Mimers fasta militära persona l kommer därigenom att uppgå till
chef och fem man vilket dock alltjämt är en låg siffra med hänsyn
till anläggningens storlek och komplicitet.
Redan under projekteringen av Mimer stod det klart att det var
nödvändigt att skapa ett system som skulle göra det möjligt att under
vissa spel disponera särskilt utbildade spelbiträden. Dessas uppgift
skulle vara att vid övningar med elever från t ex Militärhögskolan
i fartygsbefattningar sköta de rutinsysslor (plotting m m) som stridsledningsorganisationen på ett fartyg normalt ombesörjer och att därjämte tjänstgöra som bemanning i de landstridsledningscentraler som
uppkopplas för vissa spel.
Förutsättningar för ett sådant system erhölls i det att CBÖS genom
en särskild ämbetsskrivelse medgivits att anställa tekniska biträden
med timarvode efter lönen i lönegrad Ag 5 inom ramen av ett belopp
av 20 000 kronor per budgetår, vilket motsvarar ett genomsnittligt
uttag av 600 timmar per månad.
För denna personal erfordras en förman, som har till uppgift att
bland annat rekrytera och utbilda så många biträden, att tillräckligt
antal alltid kan disponeras när så erfordras, samt att fördela och leda
deras arbete under spel. Dessa uppgifter kräver att befattningshavaren har kvalifikationer i likhet med en stridsledningslotta i plottingledarbefattning. Ovannämnda ämbetsskrivelse medger därför även
anställning av ett halvtidstjänstgörande extra kanslibiträde i löncgrad Ag 7. En för uppgiften lämpad lotta har kunnat engageras trots
den alltför låga lönesättningen för befattningen. Verksamheten har
resulterat i att Mimer för närvarande disponerar 14 civila kvinnliga
spelbiträden, som är speciellt tränade för fartygsplotting, och därjämte har cirka 15 stridsledningslottor förklarat sig villiga till tjänstgöring, varvid dessa i första hand utnyttjas för uppgifter som mot-
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svarar deras ordinarie befattningar inom stridsledningsorganisationen
i land.
Systemet har vunnit stadga och fungerar väl.

Utbildningsansvaret vid Mimerövningar
Taktikutbildningen inom den svenska marinen genomföres vid ett
flertal skolor ~.ch förband r;å ol.ika ~t~dier och med skilda målsättningar. Ansvaret for denna utblldnmg avtlar respektive förbandschef som
d.ärvid har att föl ja de bestämmelser som utfärdas av chefen fö 1: mannen.
Till följd av att Mimer är ett organ som skall betjäna alla de skolor
och förband som behöver genomföra taktiska spel, kommer ansvaret
för den utbildning som bedrives under varje Mimer-övning att åvila
chefen för det förband som utnyttjar anläggningen.
I detta utbildningsansvar ingår som grundlägo-ande åto-ärder att
u~pgöra en målsät~n.ing o.~h a:t utse övningsled~re. Mål;ättningen
maste vara klart defmterad aven 1 vad avser detaljer, d v s vilka olika
delproblem som skall behandlas, ty spelledningens organisation och
arbete är helt beroende härav. På övningsledaren ankommer det sedan
att med biträd~ av spelledningen dirigera spelet så, att det önskade
resultatet uppnas.

Spelledning
Mimer har materiellt sett kapacitet för att behandla och belysa flertalet av de många faktorer, som påverkar det taktiska handlandet.
Emellertid ärJöruts.ättningen för att detta skall kunna ske, att spelledars:aben for varJe spel har den rätta sammansättningen. Ju mer
man vill behandla i ett spel desto fler spelledare erfordras, vilket beror
på, a:t det inte är möjligt att ge var och en av ledarna alltför många
uppg1fter om de övandes åtgärder skall kunna kontrolleras i detalj.
Av varje spelledare måste krävas
ingående praktisk kunskap om möjligheter och begränsningar hos
det vapensystem eller den verksamhet som han skall bevaka·
!~ännedom om målsättningen för aktuell övning så att alla vä;entuga problem blir belysta;
~n1nskap 0~1 Mim~rs presta.nda, så att han vet när han skall gripa
~~ och ge saclana mformatwner, som anläggningen icke automatiskt presenterar för de övande.
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Det är sålunda nödvändigt att sammansätta spelledningen av erfarna specialister så snart det gäller spel som syftar längre än till övning
av formell taktik. Maximalt utbyte av spelverksamheten i en taktisk
övningsanläggning erhålles endast om denna har en väl samtrimmad
spelledarstab. Arbettt inom spelledningen samt kritiken efter slutförd
övning ledes av en förste spelledare som i många fall är identisk med
övningsledaren.
I utlandet, och det är i första hand förhållanden i brittiska flottan
som studerats, ingår de taktiska övningsanläggningarna som regel i olika skolor. Som spelledning i anläggningarna tjänstgör respektive skolas
lärarstab, vari alla erforderliga specialister ingår. Lärarna tjänstgör
som övningsledare för spel avseende den egna specialiteten och deltager därutöver som biträdande ledare när andra specialister leder övningar. Genom att lärarna är långtidskommenderade vid resp skola
och spelverksamheten ofta är mycket intensiv, blir rutinen och effektiviteten hos spelledningen stor.
Utbildningen vid dessa skolor bedrivs i form av en serie relativt
korta kurser och mellan kurserna beordras lärarna följa verksamheten
inom sina specialiteter vid olika sjöstyrkor i skilda hnsområden.
Härigenom kan lärarna hålla sig jour med de dagsaktuella problemen på förbanden, vilket är till fördel för spelverksamheten vid skolan. Kontinuiteten inom spelledarstaben medför att dessa aktivt kan
medverka i utveckling av taktiken.
I Mimer är förhållandet annorlunda beroende dels på denna anläggnings funktion som serviceorgan vid utbildning av mycket varierande slag, dels på att vakanserna på officerssidan icke medger inrättande av en fast lärarstab av specialister. Det system som nu tillämpas
går ut på, att varje chef, som avser sända ett underställt förband
för övning i Mimer, även svarar för att spelledningen blir bemannad så, att övningsmålet kan nås. Emellertid kan en chef endast i undantagsfall bemanna spelledningen helt med egen personal. Så är t ex
fallet när lägre förband ur kustflottan utför specialövningar i Mimer.
Flaggadjutanterna har inte möjlighet att deltaga som spelledare vid
sådant spel. Därför har specialister vid de olika skolorna inom BOS
utbildats för att vid behov kunna rycka in som spelledare i Mimer.
Till följd av vakansläget har dessa redan förut i flera fall dubbla arbetsuppgifter, men med hänsyn till taktikutbildningens betydelse, är
det nödvändigt att här göra vissa kompromisser för att BOS totalt sett
skall kunna ge de rustade förbanden bästa möjliga service.

a
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Chefen för Mimer deltar naturligtvis som spelledare i så stor utsträckning som möjligt, bl a som "drill-master" i formell taktik, men
vid större spel blir den huvudsakliga uppgiften att övervaka anläggningens funktion och hjälpa spelledarna tillrätta vid handhavandet
av apparaturen.
A ven om en spelledare kan behärska sina hjälpmedel efter någon
dags träning, så brister det många gånger i förmågan att skapa de
åsyftande situationerna för de övande och att samtidigt notera defakta som erfordras för att kritiken skall bli givande. Detta beror på
svårigheten att koncentrera sig på den egna uppgiften och samtidigt
följa spelets allmänna utveckling under de skenbart kaotiska förhållanden som råder i spelledningen när mycket händer på en gång.
Ju mindre r utinerad en spelledare är desto noggrannare måste han
vara förberedd.
I dagens läge har militärhögskolan en sjötaktisk spelledarstab som
fungerar väl även vid stora och ur ledningssynpunkt komplicerade
spel. Ovriga spelledarstaber som varit i aktion i Mimer- från bl a
BOS, Kustflottan, Kustartilleriets skjutskola och Härnösands Kustartillerikår - har uppnått tillfredsställande färdighet i ledning av
spel med begränsad målsättning.

Koordinering av taktikutbildningen
Det kan ifrågasättas om nuvarande organisation är lämplig när det
gäller koordinering och utveckling av taktiken. Skulle inte den idealiska lösningen vara, att skapa en för marinen gemensam taluikskola med Mimer som kärna? Skolans lärare skulle då kunna bilda en
mycket effektiv spelledarstab med möjlighet att styra det taktiska
tänkandet och skapa bättre förståelse för samverkansproblemen hos
all berörd personal samt dessutom verksamt bidraga till utvecklingen beträffande taktik och samverkan.
Avsikten är icke att närmare beröra detta problemkomplex här,
men frågan är framkastad i syfte att väcka diskussion.
Aven om det i dagens läge inte finns någon organisationsskiss som
återger hur taktikutbildningen skall vara koordinerad, så uppeh ålles
en ständig kontakt mellan taktiklärarna vid olika skolor och förband .
När det gäller den grundläggande taktikutbildningen sker sålunda
samordningen mellan sjökrigsskolan samt flottans vapenofficersskola
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och marinens underofficersskola bl a genom att chefen för Mimer är
gemensam "drill-master". I vad avser tillämpad taktik sker koordineringen mellan Militärhögskolan och kustflottan bl a genom att en
flaggadj utant är lumten till skolan som biträdande taktiklärare. Lärarna vid flottans vapenofficersskola och övriga skolor vid BOS deltar
som spelledare i Mimer vid övningar med förband ur såväl kustflottan
som kustartilleriet och helikopterorganisationen i samarbete med lärare ur dessa förband och härvid tillvaratages alla möjligheter till koordination.
En sådan strävan till samordning har visserligen funnits tidigare
men det går lättare att nå resultat nu, när Mimer finns som en gemensam samlingspunkt, där problemen kan belysas med konkreta exempel.

Sammanfattning
Mimer har en ställning, som med hänsyn till nuv arande utbildningsorganisation är fullt tillfredsställande. Bemanningsproblemen har kunnat lösas men principen för bemanning av spelledningen får ses som
ett prov1sonum.
Den fortsatta v erksamheten kommer att bl a inriktas på att skapa
ett system som ger bättre möjligheter till samordning av utbildningen
i taktik och samverkan.

slutord
Förväntningarna var stora när Mimer invigdes för ett år sedan.
Resultaten av verksamheten under det första övningsåret har varit
croda och utbiidninaen
i taktik och samverkan har kunnat förbättras.
b
b
Emellertid återstår det ännu mycket att göra, om man ser till vad som
totalt är möjligt att ta ut av anläggningen. Alla som kan lämna bidrag med nya ideer när det gäller övningstyper, förbättringar av spelmetodik eller organisation m m kan här göra en betydelsefull insats.
Den tekniska utrustningens flexibilitet innebär att anläggningen
kommer att vara lika användbar om tjugo år som den är i dag. Mimer får därför anses vara en lönsam investering.
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Litterafur
TYSKLANDS ATERFORENING

Den sovjetiska stå ndpunkten är det inte värt att spilla många
Chru sjtjovs åsikt kan T ysk land endast återförenas förutsatt att
blir dominerande i hela Tyskland. Overallt där ett land ge nom
har blivit delat, kan Chrusjtjov endas t tänka sig en återförening
ni stisk ledning: i Tyskland, i Korea och i Vietnam.

ord på. Enligt
kommunisterria
Kremls försorg
under kommu-

Gunther Franz, Teilung und Wiedervereinigu ng.
O skar Angelus .

Mu ste rschmidt-Verla g 1963.
U-BOATS TO THE RESCUE Den tyska återfö renin gen är ett av vår tids viktigas te och svårlöstaste problem,
som reflekterar inte bara de öst-västliga motsättningarna utan även västmakternas hållning till Västtyskland.
Gunther Franz ger en klar och för politiskt intresserade läsare uttömmande
översikt över det mesta, som hör till denna fråga. Upphovsman till tanken,
att Tyskland skulle delas torde vara Stalin, som i decem ber 1941 framlade sina
planer för den engelske utrikesministern Eden. 1943, i Teheran, kom frågan p å
nytt på tapeten. Men va rken där i eller i Porsdam kunde de allierade enas,
och därför blev zonindelningen grunden till T ysklands tudelning.
Hur ställer sig västmakterna till återföreningsfråga n ? Amerikanerna är väl
mest positiva. För dem spelar ressentiment, fruktan och histo ri ska lärdomar en
mindre roll än för europeerna. Naturligtvis finns det också i USA motståndare
till återföreningen, men de intar i da g knappast någon betydande position.
Engelsmännens hållning är betydligt mera komplicerad. Churchill framlade i
Teheran en egen plan för Tysklands delning, möjligen för att ta loven av Stalins mera vittgående önskan att fullständigt styc ka Tyskland och "utplåna det
från kartan". Den förutvarande britti ska ministern Hynd var den förste engelske politiker, som (1955) krävde erkännandet av Oder-Neisselinjen som ett
villkor för återfö renin gen. Sedan dess har frågan ofta varit aktuell i den enge lska politiska debatten. Enligt författaren har den nu aktuella - vacklan de
- hållningen av en ledande engelsma n i ett privatsamtal formulerat s på föl jande sätt: "Återföreningen är lika vä rdefull för oss som för tyskarna själva.
Inte mera, sannolikt många gånger något mindre. Och om vi hade det intrycket, att tys karna i väster oc h kan ske t. o. m. i öster finn er sig i delningen,
skulle vi känna oss lättade".
Fransmännen var strax efter kriget ivriga anhängare av att Tyskland skulle
delas. Men efter hand började de inse, att en återförening ändå var bättre än
en återupprustning. När denna inte längre kunde stoppas fogade sig fransmänn en,
som hade annat att syssla med i de asiatiska kolonierna och i Algeriet. I dag
är fransmännen anhängare av en återförenin g och av Oder-Neisselinjen . Åtmin stone officiellt och med bitanken, att Frankrike skall spela den ledande rollen i Europa.

THE LACONIA INCIDENT

By Leonce Peillard, -Jonathan Cape, London

Efterkrigstidens bokflod omfattar he katomber av böcker, som alla speglar
krigets ohy gg liga grymhet och obarmhärtiga omän skli ghet. Men så dyker det upp
en bok som talar om medlidande och önskan att rädda dem, man slagit, om
medmä:1 sklig vidsynthet och beredvillighet att ta risker, som krigets lagar finner otänkbara. "U-Boats to the Rescue" är ett sådant sällsy nt dokument av
sistnämnda art. Författaren, som är fransman, själv tidigare knuten till sjön och
sjöfarten, har här åstadkommit ett detektivarbete för att fr ån olika sidor belysa
den episod i humanitetens tecken, som är förknippad med sänknin ge n av "Laconi a" i september 1942.
Historien är väl värd att berättas.
Den tyska U-156, byggd 1941, alltså ett hö gst modernt tillsko tt till Hitlers
u-båtsflotta, med kommendörkapten Werner Hartenstein som chef var på väg
ned mot Cape Good Hope för expeditioner i Mozambique-kana len med dess
möjligheter till härjningar mot sjötrafiken, som dittills fortgått tämligen ostörd
i detta område. 550 miles söder om Cape Palma mötte u-båten vad man ombord bedömde som ett äldre lastfartyg om c:a 7.000 ton. Vid 20-tiden på kvällen kom fartyget i skjutläge för u-båten, som avlossade två torpeder, båda
fullträffar. Ingen ombord på u-båten anade i det ögonblicket, att detta betydde
inledningen till ett av andra världskrigets stora dramer, utspelat under hela dygn
till sjöss på sydliga breddgrader med allt vad det skulle komma att betyda av
mänskligt lidande under en pinan de sol och havsdjupens faror i form av glupska hajar.
Det to rped erade fartyget var Cunard White Star-Lines Laconia om 19.965
ton, som en månad tidigare i Port Tewfik tagit ombord 3.000 man från ökenstriderna, som nu skulle transporteras till England och Sydafrika. Därtill hade
i sis ta stund förts ombord c:a 1.800 italienska krigsfångar, som under bevakning av polacker placerades i ånga rens lastmrymmen. Många av engelsmännen
hade sina hustrur och barn med ombord. Dessutom fanns där en damkoloni
av mera suspekt slag, halvprostitucrade, femtekolonnare, amatörspione r, f.v.b. till
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läger i Sydafrika. I Cape Town land sattes alltså åtskilliga passage rare och trängseln ombord minskades betydligt i det överfyllda fartyget. När "Laconia" senare lättade anka r i Table Bay, fanns ombord en fartygsbesättning på 463 man,
286 enge lska passagerare ur o lik a vapens lag, c:a 1. 800 italienska krigsfångar,
103 polacker och 80 civi lister, inkluderande må nga kvinor och barn, eller totalt
2.732 människor.
Författaren låter oss parallellt följa händel seutvec klin gen på "Laconia" och ombord i U- 156. Det blir en levande skildring, fy lld av detaljer, som ge r liv år
det hela oc h kommer läsaren att känna sig mer än som åskå dare till ett ödesdrama; man lever faktiskt med vad som händer från timme till timm e.
Av torpederna träffade den första maskinrummet, den andra ett av lastrummen med fångar. Den första torpeden bröt därtill ned en av maste rna; därmed sattes den ordinarie radiosändaren ur funktion, sa mtidi gt som några livbåtar förstördes. Att det bröt ut panik bland de innestängda italienarna är tämligen natu rli gt. De sökte forcer::t sig väg ut i det fria, dc polska vakterna satte
sig till motvä rn - se nare ta lades det om att fångarna sårats av bajone tter - ·
men mån ga lyckades ta sig upp på däck, bemanna li vbåta rn a och sä tta några
av dem i sjön.
Att "Laconia" på detta sä tt mötte sitt olycksöde, får i viss mån tillskriva s
en ren tillfällighet: amiralitetet hade i sista stu nd gett order om ändrad kurs had e fartyget följt den ursp run gli gen m stakadc, ~i r det troligt, att hon oskadd
nått engelsk hamn . Det har gjorts gäl lande, att man på tysk sida uppfångat ordern om kursändring och a tt det var detta förhållande , som beseglade "Laconias"
öde. Författa ren hävdar emellertid att så inte var fallet; amiral Dönitz skall per"onli gen ha ställt sig på samma st åndpunkt. Å andra sid an antyder den engelske
översättaren, att den tyska u-bårsbefälhavaren antytt sin vetskap om kursänd rin gen, och att det var detta so m möjliggjorde torpederingen. Här står alltså
upp gift mot uppgift.
Ombord p å u-båten kom man snart underfund med att bytet var betydligt
stör re än man fö rst antagit. Man kunde också snart konstate ra, att "Laconia"
med en nödsändare gav ut SOS-signaler med angivande av position. Men inte
nog med det: signalen hade den utfo rmningen, att den antydde närvaron a v ubåtar. Hartenstein stannade kvar på sänkningsp latsen, främst i hopp att kunn a
finna "Lacon ias" befäl, so m kunde tas ombord och ge viktiga upp gifter. I nattens mörker träffade u-båten på en hårt lastad livbåt. Ma n började ta la med
dess passagerare och får klart för sig, att det rör sig om all ierade. Italienarn a
ombord är nämligen inte sena att upplysa om att det sänkta fartyget hyst 1.800
a v deras landsmän. Med ett slag har situatio nen ändrats. Vad skall u-båtsbefälhavaren göra i denn a situation? Kriget är visserligen i sig självt grymt, men
a tt lämna a ll a dessa medal li erade åt sitt öde och en lika säker som kvalfu ll
död fann han omöjligt. Att fråga amiral Dönitz i Paris till råds gavs det ingen
tid ti ll. Chefen nöjde sig d ci rför med att rapportera sänk nin gen, anta let italienska krigsfångar och att 90 a v dessa tagits ombord .
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Under riden utspelades ohyggliga scener på havet runt u-båten. I överfyllda
livbåtar tar man ombord män, so m sårats, brutit ben eller annat sätt kommit
till skada. I havet simma r skeppsbrutna omkring i förhoppning att finna något
att klamra sig fast vid. En lyckas också finna ett flytande föremål, som han griper t ag i bara för att finna att det är ett lik, ifört räddningsväst. Han har intet
val: den döde f:'tr hjälpa till att rädda den ännu levande. D et blev en ohygglig natt för alla överleva nd e.
I Paris väcks amiral Dönitz av telegrammet från U-156. Vad skall han göra?
Medveten om de risker, för vi lka Hanenstein utsatt sitt fartyg, är han sam t idi gt fu llt på de klara med de rent mänskliga synp unkter, som måste läggas
på U-156 just nu. Han fatt a r sitt beslut: order utgår till tre andra tyska ubåtar
på ett par dagsresors avstånd att skynda U-!56 till hjälp och deltaga i bärgningsarbetet.
I en li vbåt hade tre engelsmän och 85 italienare tagit sin til lflykt. Situationcn
var onekligen smått delikat för engelsmännen. De försummade inte behålla befäle t över krigsfångarna, beordrade dem vända ut och in på sina fickor. På
det sättet plockade man fram ett tiotal kniva r, som slängdes över bord tillsammans med engelsmännens egna. Att man av försiktighetsskäl gömt undan en rejäl förskärarekniv und er en av tofterna, fa nns det in gen anledning att särskilt
p åp eka.
Antalet räddade ombord på U-156 ökades undan för undan: efter ett dygn
uppgick det till 193, därav 21 engelsmän. Det blev självfallet trångt ombord.
Tyskarna såg till att väl sö rja för sina gäs ter. Men faran för u-båten var hela
tid en uppenbar. Hartenstein rapporterade ä n en gång till Paris läget ombord
och föreslog nu samtidigt sin överordnad "dip lomatisk neutralisation" av denna
del av krigsskådep latsen. Förslaget väckte häpnad i Paris.
Dönitz vågade själv inte tro på en såda n möjlighet. Han gav i stället order
till en italiensk u-båt i dessa farvatten att de ltaga i räddningsarbetet. Hartenstein
å sin sida sände ut i engelsk klartext på a llmän frekvens meddelande om sin position och sitt räddningsarbete jämte försäkran, att han ej skulle attackera n ågot fartyg, om han själv lä mnades i fred.
Hur reagerade Hitler? Förvånansvärt lamt. Hans synes ha accepterat räddningsaktionen under den absoluta förutsättningen, att inga tyska u-båtar riskerades. Samtidigt möjliggjorde han meddelande till den franska stilleståndskommissionen om utsändand e av franska enheter tili " Laconias" sänkningsplats.
I Dakar vållade ordern bek ymmer på grund av olj esituationen, men dc undan röjdes, sedan man på tysk sida lovat kompensera fransmännen för oljeförbrukningen för denna expedition.
När de ryska u-båtarn a nådde fram, hade antalet räddade ombord på U-156
stigit till 263. Hälften av dessa överfördes genast till en av dc först anlända
tyska u-båtarna, som därefter fortsatte sökandet efter överlevande. Snart nog
fann man en båt med några kvinnor medvetslösa, på gränsen till döden. De bärgades, bäddades ned i befälhavarens koj, gavs varm buljon g, fick tillfälle att
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tvätta sig och förärades därtill - och det är en extra ljusglimt i det stora krigsmörkret - en burk cold cream ...
Räddningsakti onen fortgick ostörd, med varje timme räddades allt fler ombord på axelu-båtarna . Då inträffade ett ohygg li gt intermezzo, till vi lket ingen
förk larin g lämnas av författaren. En amerikansk Liberator uppenbarade sig. Till
sin skräck såg vä n so m fiende att planets bombluckor öppnades. Ett fasans skri
steg ur de skeppsbrutnas m·upar. Ett par bomber föll i närheten av U-156;
en livbåt på slä p krossades av dc svallvågor, bomben åstadkom, flera r:iddad c
kom i vattnet, många drunknade. För ett ögonblick försvann planet men endast
för att åte rkomma än en gång. Ny bombfällning, nya offer. Hartenstein kapa"dc
tåge t med li vbåta rn a på släp, avbröt räddningsa rbetet och försvann, lämnande
dc skeppsbrutna åt sitt öde.
Förf. har mi ss lyckats i sina försök att klarlägga bombningen. På amerikansk t
hå ll har man ej funnit rapporter om aktio nen i fråga . Man får förmoda att det
rör sig om några unga flygare s bri stande omdöme och att dc för sent fattade
den underliga episod som utspelades under dem. I grund och botten var den
ju också nära nog ofatt bar.
När meddelandet om bombningen nådde Paris, utfärdade Dönitz en generell
order, som i fortsättningen förbjöd räddningsaktio ner av detta slag.
De fra nska enhe te rn a nådde fram efter två dygn s forcerad gå ng; nu kunde
rädd nin gsa rbetet bedrivas mera effekti vt. U-båtarna befriades från sina många
gäste r, livbåt ar påträffades, skeppsbr utn a, som skiljts av mörker och vind, återförenades. En moder, som nära nog gett upp hoppet om att återfinna sin lilla
dotter i livet, upp levde den otroliga glädjen att återförenas med henne ombord
på franska kryssaren "Gloirc" ett nära nog symboli skt namn för den
ep isod, som utgör bokens tema.
Facit : av de 2.732 ombord på Laconi a, överfördes 1.081 till franska fartyg ;
flera av de räddade av led emellert id inom de närmaste dygnen till följd av utstånd na st rap atser. Av de 1.800 italienarna räddades 450, av de 103 po lackerna
73. Sex brittiska officerare kvarblev p å u-båtarna som fångar.
K nappa två år senare upplevde världen en händ else till sjöss av helt annat
slag: Tyska U -852 torpederade i Syd-Atlanten 8.800-tonnarcn Pcl cus, som i likhet med Laconia sände SOS-signa ler. För att till varje pris dölj a sin närvaro
lät befälhavaren Hein z Eck med maskingevär beskjuta dc överlevande i livbåtarna. Någon må nad senare (!) räddades emell ertid tre överlevande av fa rtygets
35 man starka besättning. U- båten sänktes samma år utanför Aden. Eck blev
fången, ställd inför krigsrätt och avrättad som krigsförbrytare . In i det sista
hävdade han att han s handlande dikterats av Dönitz order och att han därför
var oskyldig till kri gsfö rbrytelse.
U- 156 sänkres kort tid efter "Laconia"-epis oden men Hartenstein hade d i\
frånträtt befälet ombord.

Eric Hägge.

TV A TIMMAR FORE MORKRET
av Antony Trew
(P. A. Nordstedt & Söners Förlag Stockholm 1963
Omkring årsskiftet utkom i England "Two Hours to Darkness" författad av
Antony Trew. Boken fö reli gger nu på svenska i en mycket välskrive n översättnin g. Det är sällan man finner en ve rkligt god översättare, men här har alla
krå ngliga termer om sjön och tjän sten ombord på en ubåt överförts t ill svenska
på ett föredömli gt sätt.
Författaren gick redan som femtonåring rill sjöss och har bakom sig en lång
tjänstgöring i både den sydafrikanska och den brittiska flottan. "Två t nnm ar
för~ mörkret" är han s för sta bok och ma n får hopp as att han skriver fler.
En brittisk atomubåt ingående i NATO-styrko rna befinner sig på väg från
Srockholm ned till Köpenhamn för att sedan återvände hem till Portsmouth.
D et är år 1964 och ub åten är beväpnad med Polarisrakter. Besöket i Stockholm,
som inom parentes ski ldras med en ackuraress som är hedrande för författaren,
avlöper inte helt utan misshälligheter och chefen kommer i konflikt med sina
officerare och sin besättnin g i övr igt. En kollision med en Waxholmsbåt strax
efter losskastnin gen förbättra r inte st ämningen ombord och efter Köpenhamnsbesöket inträffar händelser, so m än mer ökar det spända förhållandet mellan chef
och besättning.
Dc olika personerna ombord skildras med en äkthet, som tydligt visa r att
författaren är väl förtrogen med sitt ämne och med tjän sten ombord p å ett
örlogsfartyg. Den oskyldige och koleriske chefen porträtteras med säke r hand.
Boken är spännand e från början till slut och den ställer också några vikti ga fr ågor som rör oss alla. Huru säker kan man vara för att inte en raket
av missta g avfyras? Der är en fråga, so m mången ställer sig. Kan ett atomkrig
startas genom a tt av misstag ell er illvilja en knapp tryckes in? Boken ger ett
visst svar på den frågan. Trots alla säke rhetsspärrar kanske det dock kan inträffa att olyckan är framme. Ert är sä kert. Ju fler makter, som skaffar sig atomstridsmedel, desto större är ri sken att ett atomk ri g utlöses.
Boken rekommendera s va rmt, icke minst därför att den på ett så fördelaktigt
s:itt skiljer sig från många andra sjöromancr.

Pedro Ahlmark.
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Kabelfartyg.

Notiser från nar och fjärran
S::tmnnnstillcla på Marinens Pressdet::tlj

Albanien

U bd t.

Sjöstridskrafterna har tecknat kontrakt med R au ma-R epola Oy om leve rans
a v ett nytt kabelfartyg. F::trtygct byggs på bo lagets v arv i R a umo, oc h skall
leve rera s våren 1966. - Data: Längd 46 m, bredd 8.9 m, d jupgående 2.6 m,
ma skineffekt 500 hk, fart 11 knop, besättning 18 man . Fartyget skall t a ombo rd
90 ton sjökabel för utl äggni ng.
U usi Suomi 13 nov 1963.

Tre ubåt::tr av Sovjets W-klass ingår i A lb::tniens flotta rapporteras det från
W ien oc h Budapest.
T he Navy november 1963.

Fra nkrike

Bas.
Den franska marinbasen Bizerte vid Tunis överlämnades slutgiltigt till Tu nisien 15/ 10 1963.
Marine Rundschau oktober 1963.

A ustra lien

Fregatt.
Fregatten Quickmatch skall skrotas.

!-/ elikopter.

MJ rine Rundschau oktober 1963.

Den ny::t franska helikoptern Super Frelon ha r satt nytt hastighetsrekord med
350 km/rim. Sikorsky SH-35 inne hade det ga ml a rekordet med 340 km/tl m.

Robotjagare.

US Naval Institute.
P roeecdings oktober 1963.

H MS Perth sjösattes un der septe mber.
Marine News november 1963.
Japan
U bd t.

Två ubåtar a v Oberon-kl assc n har bestä ll ts från Scotts Shipbuildi ng & E nginecrin g Co Ltd i G reenock De ska ll leve reras decem ber 1966 resp oktober 1967.
Marine News november 1963.

Ca nada

Eskort jagare .
Eskortjagaren HMS Haida :tv f d brittiska Tribal-klassen har tagits ur aktiv
tjänst. Haida sjösattes 1942.
La Revue Maritime oktober 1963.

Robotjagare.
J apans första robotjagare, Amatsukaze, sjösa ttes i Nagasaki 5/ 10 1963. Jagare n
cir det största ör logsfartyget, som bygg ts i J ap an efter andra vä rl dsk riget.
Hon är på ca 4.000 ton . Tre andra pgare av samm a ty p skall byggas inom de
närmaste fem åren.
T he Navy november 1963.
Norge
Ubåt.
Ub åten Kinn ex U 1202 skall skrotas. Kaura och Kya kvarblir i tjänst.
Ma rine Rundschau oktober 1963.

Fi nla nd

Sovjet

Dc två fregatterna a v Riga-klass som Finland inköpt från Sovjetunionen kommer inte så~om tidigare uppgivis att levereras hösten 1963, utan väntas nu i stället an lända ti ll Finla nd våren 1964.
Uusi Suomi, oktober 1963.

H andels fartyg.
Sovjet bygger ett a nta l 800-tons transpo rtfa rtyg att a nvändas på floderna. De
dicseld ri vna fartygen är så långt automatise rade att de end ast behöver fyra
mans besitt ning.
New York H erald T ribu nc Ju li 1963.

Fregattcr.

768

769
(20-30 fartyg) beståen de av the 17th Frigate Squadro
n, the 2nd Frigate Squadron, the London Jerry Frigate Cquadr on and the West
Indies Squadro n, dels
lokalsty rkor eller fartyg so m gö r provtur er.
Marine News novemb er 1963 .
Jagare.
HMS Childer s ha r sålts till en italiensk nedskro tningsfi
rma.

Marine News novemb er 1963.
Ubåt.
[-!MS Ows togs i tjä nst fr o m 5/ 10 1963. 1-IMS Opport
une, so m byggs på
sam ma va rv t Grccno ck, beräkna s bli sjösatt till våren
1964.

Marine News novemb er 1963.

Sverige
Isbrytar e.
Den nya statsisb ryta ren T or, som byggs på Wärtzil äkoncer
ncns varv
singfors, skall leverera s januari 1964.

Tchajm a.
Special fartyg.

Två nya fartyg har byggts i Sovjet med utrustni n g för
att kunna spåra och
följa satellite r eller robotar. Bland an nat finns en stor
sfärisk antenn placera d
högst upp på bryggan . Helikop terplatt fonn och två
hangare r finns på akterskeppet . Fartyge n tycks vara på omkrin g 10.000 ton. Fartyge
n, som nu passera t
ut ur Ostersjö n till Murma nskomr ådet, heter Tchajm a
och Tchoum ikan. Sedan
1959 har Sovjet haft fyra liknand e fartyg statione rad e
vid Srilla Oceane n, vilka
gått till sjöss varje gång en satellit a v fyrats i riktning
mor Srilla Oceane n.

Hel-

Marinen s Pressde talj novemb er 1963.
Minsvep are.

Karlskr onav:tr vet AB skall bygga 3 minsvep are av fiskefar
tygstyp (Däm manklassen). Fartygs skroven utföres med bärande element
av limmad e furulam eller.
Fartyge n skall leverera s under år 1964 till en samman
lagd kostnad av 2,5 milj
kronor.
Karlskr ona varvet oktober 1963.

La Revue Maritim e oktober 1963.

Storbri tannien
Fregatt.

USA

Den 9/8 1963 kölsträc ktes den Leande r-klass- fregatt
som komme r att heta
Sirius. Fregatt en byggs i Portsmo uth.
Marine News novemb er 1963.
Home Fleet.

Under septemb er slutförd es omorga nisation en av Home
Fleet, som nu består
av 40-50 fartyg . Den är uppdela d i två styrkor dels
the Home Fleet Flottilla

Fregatt.
Det fjärde atomdr ivna övervat tensfart yget har kölsträc kts
i juni vid New York
Shipbui lding Compan y's varv. Det blir en fregatt av
samma klass som Bainbridge; 9.000 ton, två atomrea ktorer, beväpn ad med
två dubbla Terriers täll,
två dubbcls juttiofe mmor, anti ubåtsra kete r och torpede r.
Hon beräkna s bli färdig
i slutet av 1965 och komme r att döpas till Tntxton .

US Naval Institut e Proeecd ings oktober 1963.

770

771

Jagare.

Dc fyra eskortjagarna som är under byggnad skall döpas till DE 1044 Brumby,
1045 Davidsson, 1048 W D Sample och 1050 A L David. Fart ygen är på 3.000
ron och gör 27 knop; dc är beväpnade med Asroc.
La Revue Maritime oktober 1963.
U bd tar.

AG SS-435 Corsair och AG SS-393 Queenfish har strukits ur rullan . SSBN632 Von Steuben sjösattes 18/ 10 1963.
Marine New s no vember 1963.
Ubdt .

Amerikas 25 :c polarisubå t 631 U lysses S Grant har sjösatts.
Marinens Pressdetalj november 1963.
Västtyskland
Torpedbdtar .

Ett antal fartyg av Jaguar-kbss skall få sina torpedtuber och 40 mm Boforskanoner ersatta med lätta robotar.
Marine News no vem ber 1963.
Ubdt.

Ubåten U-8 löpte av stapeln i Kiel den 11 / 10 1963.
Leinen Los november 1963.
Ovningsfartyg.

Depåfartyget W e ser ska ll om byggas till ett övningsfartyg för 145 kadetter.
Marine News november 1963.
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