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l. Valdes till rev isorer ledamöterna Segrell och Celsing med le
damoten C. Engdahl som suppleant. 

2. V al des till föredragande i vetenskapsgrenen torpedväsende för 
år 1960 ledamoten Svedelius med ledamoten N ariander som supp
leant. 

3. Upplästes utdrag ur av ledamoten Karlberg inlämnat inträdes
anförande ang "Kustartilleriets minvapen. Några synpunkter på nu
tida krav på detsamma samt på utvecklingen uneler de senaste år
tiondena och för framtiden". 

-±. Föredrog ledamoten Celsing utdrag ur av ledamoten Eng för
fattad årsberättelse i minv~isencle för år J 959. 

Karl skrona elen 27 januari 1960. 

L. RUDLl NG. 
s ekreterare. 
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Om och kring transportbåten V itsgarn 

Inträdesanförande i KöM S av ledamot en E . G. E RIKSS ON . 

l\Iot slutet av 1930-ta let nådde elen av \\-axholms ?\ya Anglar

tygsaktiebo lag bedrivna trafiken i Stockholms skärgård sin stör~t a 

omfattning. 
S ommartrafiken år J 93± framg~t r a v kartan (bi Id l ) , som saxats 

u r Salomon Vinbergs S tockholms Hamn 193±. \Vaxholmsbolagcts 

flo tta bestod samtidigt av mellan 35 och ±O fartyg, vilka så gott solll 

amtliga voro byggda före sekelskiftet. De eldades med kol och hade 

besättningar på i medeltal 8 man (befälhavare, styrman, 3 cbcksmiin. 

maskinist och 2 eldare) förutom kvinnlig städerske-, servitris, och 

kökspersonal. Farten höll sig kring 10- ll knop, i enstaka fa ll upp 

mot 15 knop (Norrtelje, Express I ). (Typiska representanter för far

tygen i bilderna 2, 3 och 4) . 
Då efter andra vä rldskriget bensinen och br~innoljorna åter ku nde 

köpas fritt i Sverige började en hastig utveckling av buss- och bi l

t rafiken inom kustområdet från Öregrund till Nynäshamn samt p[t 

de inre större öarna Värmdö och Ingarö. 

Genom Väg- och Vattens försorg börjad e dessutom lanclsvägs br

jor förbinda vissa öar med fastlandet (Yxlan, Blidö, Ljusterö, 

D jurö) . 
Genom dessa för~inclringar minskades hastigt trafikunderlaget iiir 

vVaxholmsbolaget, och trafiken bar sig ej ekonomiskt . Fartygen voro 

fö r stora och erfordrade onödigt stora besiittningar .i~imfö rt med 

moderna fartyg. Fartygens anta l minskades också successivt . . \ r 

1951- 52 gjordes ett avtal mellan staten, \Vaxholmsbolaget, Raslags

banan, Saltsjöbanan och ::\fynäsbanan ang trafiken i Stockholms sk ii r

rårcl. \Yaxholmsbolaget subventionerades av staten, landstinget och 

Stockholms stad. Roslagsbanan, Saltsjöbanan och Nynäsbanan er

bjödo sig att ansvara för tra f iken utanför resp banors trafikområ(k n. 

Detta innebar, att exempelvis Salts j ö banan såsom ~igare av Busstra

f iken S tockholm- Söclertörn och Busstrafiken Stockholm- B jörkniis 

-Värmdö skulle svara för trafiken inom kustområdet Stavsudda, 

Möja til l och med 'l~tö. För \\'axholm sbolaget skulle kvarstå ett om~ 
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Bild 2. 

rttclc i norra sk~irgJ rden i stort sett SvarlsÖ, Ingma rsö , 1-lusa rö, Bl idö

sun d och Norra L j usterö. 

För att fylla sin cl el av åtagandet bt Saltsjöbanan i Ty,skl a~l d 

J 9G3 bygga tre stycken fartyg Skraken, Ejdern och Gnsslan (L!l cl.J ). 

Trots sit t nitgot unelerliga siitt att flyta på vattnet inn ebiira .d e .dock 

ett stort fram steg från cl e gamla \Vaxholm sbåtarna. Besattnmgs

s tyrkan ii r enel ast befä lhavare, däcksman och motorj diicksman ... Jh· 

~ i ro f örsedda med tvi't motorer och t v å prope ll eraxlar samt manon: r 

från bryggan , vi lket medger snabba t illäggn ingar vid bryggor. Fa rten 

iir c :a 11 knop. Fartygen kunna taga c :a 200 passagerare. 

Fartygen sattes sommarti d i trafik m ellan bussändhållplatser och 

öar i ytt re skärgårelen såsom Kalvsvik-lVIöja , Stafsnäs-H a rö , San.cl

hamn, Runmarö. Niimclö samt Årsta Havsbad-Utö. År 19:) :) slots 

·ett avtal mellan Saltsjöbanan och S tockholms Angslupsa kti ebo la~. 

som innebar att SAA övertog tra fiken och samtidigt från Saltsjo

banan lånade dc tre ovanniimncla fartyge n . 

Bild J . 

Mot slu tet ;1v 1950-talct har det privata bilbestån det ökat så kraf

tigt, att det uppsti'ttt sv~u·ighete r för trafiken på S tockholms ti ll farts

vägar. Detta gidler i synnerhet Vä rmclöviigen, där trafiktiderna vis

sa lörd agar och sön daga r sommarlid kunna både 2- och 3-clubblas 

(Bild G). 

Drt bilbeståndets fortsatta ökning under 19GO-takt tmts viigut

byggnader sann olikt kommer att ytterl iga re öka triingscln p;"t vägarna 

l1ar eld på scn;Jstc ticlen i pressen b~tde på ledarplats och i ins~indare 

diskuterat s om de t ej vore IJiittre att återgå till det gamla siittet för 

personaltranspmt, niimligen direkt mecl båt från stad en till landstäl

let. Detta skulle bidraga til l att minska trängseln på v~igarna, mi nska 

irritationen hos resenärerna och dänned risken för stress. En för

utsä ttning för att detta skulle kunna ske är dock att tonnaget för

nyas . Det gam la \Vaxholmsbolagsägda tonnaget är ju inom en ej 

alltför av lägsen framtid clömt att h elt försvinna. Någon form av 

nyanskaffning mi\ste ske. cl ~t ju Stockholm s skiirgå rcl ej kan Linma s 
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Bild 4· 

Bild 5· 

81 

Bild 6. 

l1elt utan förb indelser. J ämför vissa ej ekonomiskt bärkraftiga buss
och jitrnv ~ig slinj er till ensligt belägna småsamhällen inom landet. 

Genom den pågående utrangeringen av Vaxholmsbåtar har det 
uppståt t s vii righeter att till fredsstä lla behovet av skärgårdsbåtar fö r 
underh å ll stransporter i krig. Det har därför varit ange läget för ma
rinen att få fram en typ, som skulle kunna visa sig ekonomiskt bär
kraftig i f red och lämplig för transporter i krig. Chansen för ma
rinen att biträda med ett förslag till ny båttyp, som skulle kunna 
tänkas ers~(tta elen gamla typen l iV axholmsbåt kom i och med att 
marinförvaltningen i Kungligt Brev av elen 6/ 7 1956 erhöll bemyn
digande att bygga ett far tyg avsett för transporter inom H årsfjärcls
områclet. 

Inonl. fartygsbyrån på marinförvaltningen uppgjordes ett bygg
nadsprogram, som lades till grund för anbuclsförfrågan. 

Secbn anbud inkommit och bedömts, tecknades kontrakt med Stock
holms Ångs lups AB elen 2 oktober 1956. SAA bearbetade marinför-
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valtningens projekt efter egna ideer, vilka marinförvaltningen till alh 
delar accepterade. Fartygets data ii r följande: 

(Bild 7 och 8 samt ritn ) 
längd 29,5 meter 
breeld 6,-! meter 
clepl c:a 140 ton 
fart c.a 11 knop. 
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Bild 7· 

Bild 8. 



8-t. 

Lastförmåga c :a 40 ton fördelat enligt följande: 

På båtdäck c :a ±5 man, 

på akterelilek ett fordon = 10 ton, inom överbyggnaden och för ut 

:205 man + 7,5 ton gods (= 22,G ton). 

Jl ;f aleriat: Stål. Helsvetsat skrov. Överbyggnad stål svetsat och 

nitat på balk. Styrhytt i lättmetall. 

.. !\.las~: Fartyget iir isförstärkt samt utrustat fö r passagerarcerti

til.;:at for mmdre an 6 timmars resa i kustfart för c :a 300 passagera r~:: 
uneler kortare resa i inre fart. 

Roder: Fartyget har ett roder som manövreras genom en han d
hydraulisk sty rmaskin. 

Jlaslcineri: 2 st Albin överladelade dieselmotorer på c :a l/G hk 

nrclera vid 1800 varv /m in med "Albin" originalbackslag och recluk

t:onsvaxel 4,52 :1 samt fas ta propellrar av stål, placerade i hah·
tunnlar. 

Vid kon st ruktionen av fa rtyget har man v~isentligen byggt på er

farenheter f rån de gam la \Vax holmsbåtarna och Stockholms Ån <>-

slupsbolags fö r skärgårdstrafik ombyggda ;"ll1gs lupar. " 

lVJan har härvid försök t att tillgodose följande krav : 

J. Fartyget skall vara lättmanövrerat 

2. Fartyget skall ha minsta möjliga besiittning 

3. Fartyget skall ha edorderli ga utrymmen för passagerarnas ba-
gage samt för gods. 

±. Fartyget skall er b j u cia passagerarna god bekvämlighet. 

5. Fartyget skall vara lätt att lasta och lossa 

6. Fartyget skall ha möjligbeter att t ran sportera fordon (bila r. 
brandbilar, brunnsborrmaskiner etc.) 

7. Fartyget skall iiga goda isbrytningsegenskaper. 

Med detta fartyg har man fått fram en typ. som uneler topptrafik 

kan ta många passagera re och vid lågtraf ik har erforderligt passa

gerarutrymme samtidigt med tillriickligt utrymme för gods. 

Uneler krigstid skulle det väl fylla de anspråk som ställas på hjälp

fartyg för underhå llstransporter i skärgårdarna och utmed kustern a. 
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Marinen fred och kr,ig 

Av hedersledamoten STIG H:son ERICSON. 

vad vi sk attebetalare bör veta om marinen. 

Det ~ir möjligt att unelerrubriken på detta föredrag , "Vad vi skatte

betalare bör veta om marinen", verkar utmanande. Vet vi inte till

räckligt om utgifterna för ett tidsenligt försvar, om dess jämförelse

vis blygsamma andel av nationalinkomsten och om likheten med en 

försäkringspremie, som vi måste betala för att få behålla neutrali

teten och leva i någorlunda säkerhet? 
Jo förvi sso. Men frågan är, om vi gjort klart för oss, att fö rsvars

utgifterna inte bara är en försiikringspremie, som bär fruk t om något 

skull e hända. Den är lika mycket till för att f örhindra att något 

händer oss. Dessutom iir fö rsvarsutgifterna en investering, som ger 

en inte oviisentlig utdelning redan i fred vid siclan om säkerhetsfak

torn. En afbrsman skulle finna den fredliga räntabiliteten låg ur 

rent ekonomisk synpunkt. Det måste vi hålla med om. Men det ;ir 

många faktorer, som inte kan uttryckas i kronor, Ören eller procent 

och som måste ta s med i bedömningen. När man gör det, skall man 

finna en annan bild än elen traditionella, det penningslukande, "orän

tabla" ginungaga pet, som ofta får illustrera försvaret. J ag kommer att 

söka frammana denna mer verklighetsbetonade och rättvisande bild. 

Det hade varit av intresse att inrymma hela försvaret inom ramen, 

men tiden medger inte detta. E n del av vad jag anför om marinen 

är dock tilEimpbart iiven på de andra försvarsgrenarna . Vissa, inte 

oväsentliga delar är typiska för enbart marinen. Andra, här inte be

rörda delar, kan vara typiska för armen och flygvapnet. 

Det finns vissa grundläggande faktorer, som måste beröras, innan 

jag kan gå in på de aktuella problemen. Bland dessa faktorer spelar " 

sambandet mellan den militära och industriella revolutionen en stor 

roll. S ituationen ~ir idag så fundamentalt annorlunda än omedelbart 

efter det andra världskrigets slut, att vi måste utnyttja alla våra 

andliga resurser för att undvika det fata la misstaget att betrakta den 
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i ljuset av det förflutna. Vi saknar prak tiska in sikter om dc:t moderna 

knget. Förr byggde man på det senaste krigets erfa renh ete r ; det kan 

man num era enelast i mycket liten utst räckning. 

Orsa~' en härtill iir fl·;imst, att de milibra ledarna för första gången 

ht ston en etablerat ett intimt fredssama rbete med vetenskapsm~inn en . 

Det ~ir t ill och med så . att dynamiken i elen tekn iska revolu tionen hu

vudsakligen ligger i elen mili tii ra sektorn . l\!Ii li bira krav har inom 

många områden giv it uppslag ti ll och st imulerat elen industriella ut

veck lingen. De velenskapsmiin och tekniker, som ;:n·hctar för det mi li

tiira. har ofta enorma resurser - det g;iller iriimst 1JSA och Sovj u. 

Dc behöver icke ved-:a und er tryck et. av att resullaten måste g·c sn:.thlJ 

penningutclelning. ::\1en, seelan försvaret fåt t sit.! . har indu sl 1:in lib iil 

ofta dragit nytta av resultaten. Låt mig exemplifi era med dc am eri

kanska ub;harnas atommaskiner i, som nu ut.vccklas för handelsfar

t:~gsbruk, för att inte tala om jetdriftens utnyttjande i t rafikflygets 
t J ans t. 

J flera fa ll hat· militii.rcrna hlivit hönhörda över hövan . Den t ek

niska utvecklingen har gått så for t, alt det mili tiira b nkandct kom

mit på efterkälken. Dessutom måste man l1a klart för sig, att in om 

en stor och komplicerad organisation tar det lång tid att lägga om 

kursen, seelan man väl beslutat sig för att göra det. I andra fall har 

man .in för det väldiga, som skett och sker i vetenskapsmännens Jaho

ratoner, dragit förhastade slutsatser, känt vätebombens förintan de 

hetta sm;l!ta ner alla nedärvcia teorier ell er sviktat under l1otet om 

ett smygande h~kteriekrig. Impuls iva begåvningar ha r gett upp hoppet 

om nyttan a.v ms<Jt.scr på mer eller mindre konventionella områden. 

Ett visst mått av kallblodig eftertanke , parad med förm åaa att i aivna 

fall "vänta-och-se", är ett nöclv~indigt samarbetsvillkor "'mellan fors
karen och militären. 

Efter .det andra v~irldskriget föreföll det som om atomvapen och 

robot.ar 1 ett enda stort svep skulle sopa bort det mesta av de trad i

tion ella .försva1:sgrenarna. Efter några år fyll da av skeptisk betänk

samhet 1 ena lagret och ohämmad entusiasm i det andra föreföll en 

::y fjärde försvarsgren, robotvapnet, vara på väg att v~ixa fram. N u 

ar ~e~:spe:d:i~;n åny~. ändrad:. De tre traditionella försvarsgrenarn a 

- Ja"' se1. f1agan Ul .mternat10nell synpunkt - har var för sig i lika. 

stor utstracknmg tag1t både atomenergin och robotarna i sin tjänst. 

Inget amenkanskt eller ryskt högre förband är numera utan atom-
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·vapl:n. Ingen modern krigsmakt Överhu vudtaget saknar robotar i cle 

-t re försvarsgrenarna. 
\ ' apnens interkontinentala räckvidd och destrukt.iva karaktär har 

vidare mer än någonsin t idigare närm at fäTsvaret och politillcN ti ll 

varandra. Atombomben iir en typisk r epresentant för de "politiska" 

vapnen. Problem et om hur elen mili tära budgeten skall avviigas inom 

en given ram kan inte bng re uteslutande ske på militär g rund. Om 

VSA :s polit ik innebär, a tt dess stridskrafter skall kunna ing ripa på 

olika delar av jordklotet, måste avvägningen ske härefter. O m vårt. 

)and tror på möjligh eten att bibeh ~tlla neutraliteten uneler ett nytt krig 

1nåstc vi kunna fullgöra våra fö rpliktelser uneler n eutralitetstillståncl. 

Ett uttryck för dc politiska aspekterna f inner man i följand e uttalan

de av statsm ini st.crn: "Det r ådd e v id are full enigh et om (inom social

demokratiska partiets atomvapenkomm itte ) att Sverige med fasthet 

och konsekvens bör fullfö lj a sin traditionella neutrali tetspolitik, stödd 

på ett efter våra förhållanden starkt försvar. Det har varit politiska 

överväganden, icke militära, som fällt utslaget, när Sverige bestämt 

sig för en utrikespolitik med sikte på alliansfrihet i fred och neutra

litet i krig. Detta innebär att de militära synpunkterna måste under

ordnas utrikespolitikens krav." Den militära och tekniska revolutio

nens kraftiga dyningar kommer på detta sätt att verka även inom det 

politiska området. Politikerna tvingas att ta ställning inte enbart till 

försvarets ekonomiska totalram och a tomvapnets utnyttjande 11tan 

även till avvägningsproblemet, hur komplicerat detta än är i vårt 

tekniska tidevarv. Det ä r inte möj ligt att sk juta undan denna fråga 

n1ecl en hänvisning till att enelast militära fackmän begriper det. För 

den svenska utrikespolitiken ansvariga män måste vara med och ta 

ställning. Frågan om ett permanent försva r sråd av något slag är 

·enligt min mening aktuellare än någonsin. 

Konsekv enserna av el en ständigt, snabbt fort löpande utvecklingen 

häver en rörlig, oavbruten stmtcgish studieverksamh et. S jälv fa llet 

iir detta en militär uppgi ft , som i vår t land tillkommer öve;·befälha

varen att lösa i samråd med försvarsgrenscheferna. N u gällande m~tl

sättning för försvaret angavs i proposition till 1958 års riksdag, grun

dad på elen efterkrigsmålsättning som antogs r edan 1948. Försvarets 

minskade omfattning har emellertid medfört en inte obetydlig redu

-cering av de operativa möjligh eterna. Detta har särskilt drabbat sjö-
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försvaret. Sålunda angavs i propositionen 193S att " invasionsförsvaret 
kan samtidigt uppriitthållas i två huvuclriktningar", i och för sig- en 
minskning av tidigare möjligheter. Detta måste numera vad sjöför
svaret betriiffar r educera s till en huvudriktning, om marinplan 60 
inte kan g-odkännas. Vad som erfordras för att hålla 1958 års mål
sättning iir en höjning av marinens budget från propositionens (1960 1 

medeltal 3S3 milj kr/år till 4m milj kr/år. I samband med ett konsta
terande av att uthålligheten måste delvis eftersättas uttalar propositio
nen vidare i samband med 195S års målsättning, att "betriiffande im
portskyddet minskas de marina resurserna efter hand avsevärt". De 
marina resurserna för detta ändamål kan idag - innan minskningen 
g jort verkan - beräknas vara enelast 6 a s fregatter och ett dussin 
minsvepare. Då har llänsyn tae-its till att vi samticliat ska11 uarclero . ~ - b · b Cl 

invasionsförsvaret i åtminstone en huvudriktning. 
Spekulationerna kring det framtida krigets lwral?tiir bedömdes nii. r

mast efter andra världskrigets slut med vedergällningens måttstock 
Det totala kriget stod i förgrunden. N umera syns man - utan att 
avstå från möjligheterna till vedergällning - vi lja öka resurserna för 
att kuna ingripa i beg-ränsade konflikter. Behovet av att sjöförbin
delserna hålls Öppna hetonas starkt på västmaktshålL I Storbritannien 
har detta tagit sig uttryck i att mark- och sjöstridskrafter samt tak
t iska flygstyrkor vidareutvecklas i större utsträckning än som 
från början avsågs. Sovjets militära doktrin har hela ticlen omfattat 
beredskap för såväl storkrig som begränsat krig. I båda fa11en t ror 
man på ett långt krig, som i sitt slutskede kräver ockupation av mot
ståndaren. Samtidigt tror man på betydelsen av sjöförbindelserna, v;il 
markerat av elen stora ryska ubåtsflottan, det allvarligaste hotet mot 
västmakternas sjötransporter. Ur en rysk högre officers uppsats om 
det moderna krigets karaktär - han bedömer det korta kriget som en 
omöjlighet - citerar jag fö ljande uttalande : 

"Det är sant att ett tredje världskrig kommer att i mycket större 
om fattning än det första och andra viiridskriget bli en kraftmätninrr 
mellan maskiner, teleanläggningar samt rustningsindustrier byggd; 
P~ automation. Det är sant att ett framtida krig i betydande om fa tt
nmg kommer att bli atomkrig, kanske även ett kemiskt och ett bak
teriologiskt krig. Det är sant att våra dagars krig till stor del präglas 
av vetenskapsgrenarna fysik. kemi, biologi och teknologi. Men det 
är också sant att ett trecl.ie världskrig, liksom alla tidigare konflikter 
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först och iri(mst och huvudsakligen avgöres av den enskild e indivi
den. Dennes roll kommer inte att minska, tviirtom komme1- den a t t 
bli än mer betydelsefull." 

Denna doktrin, kombinerad med de ryska framstegen på de inter
kont inentala robotarnas område - mecl förb luffande träffsiikerhet 
(Sti ll a havet i januari) - pekar definitivt på att vi m~tste fortsätta 

111ed att successivt "tilnka om". 
Den milibra världsexpertisen iir numera ganska ense om att ris

kerna för ett avsiktligt igångsatt storkrig ha1- minskat. Krigsriskerna 
kan istället komma att sammanhänga med riskerna för begränsad e 
konflikter. Det skulle föra för långt från ämnet att ta steget vidare 
ut i de begränsade konflikternas orsaker och ved::an. Det iir emeller
tid tydligt, att militärt svaga stater med perifert läge eller i gräns
områden mellan stormaktsblocken står vissa risker. Dessa ökar i de 
fall, då de geografiska förhållandena är säregna och betydelsefulla. 
Det är därför inte förvånansvärt, att Östersjön cle senaste åren blivit 
föremål för viss aktivitet. På rysk sida har man blåst liv i elen gamla 
tesen om "fredens hav". På viistmaktshåll, nu senast genom ett ut
talande av Västunionen, har man särskilt pekat på betydelsen av en 
avsevärd förstärkning av el e tyska och danska sjöstridskrafterna. 

Mot bakgrunden av dessa snabbt skisserade faktorer skall jag 
lämna en redogörelse för hur den svenska marinens anslag ter sig. 
Marinen bar ensam av de tre försvarsgrenarna uneler en följd av år 
tvingats in i en krympande anslagsram. Det är som att byta till en 
mindre våning. Vi har bott i en. låt oss säga relativt gammal, men 
väl moderniserad femrumsvåning, och tvingas nu byta till en mindre, 
men, som man tänkt sig, helt modern "trerummare" . N u vet var och 
en, att hyreskostnaderna inte nämnvärt sjunker vid ett byte av detta 
slag; de kan t o m stiga. Och därtill kommer flyttningskostnaderna . 
Om inte erforderliga medel ställs till förfogande blir resultatet att 
vi hamnar i en omodern "trerummare". 

Efter riksr;ikenskapsverkets budgetredovisning har jag låtit sam
manstä11a en tabell (Bild l) över kostnadsfördelningen mellan för 
svarsgrenarna från tiden efter det andra världskrigets slut. Tabellen 
ger en bild av fördelningen mellan de faktiskt förbrukade kostnaderna. 
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Försvarskostnadernas fördelning i mkr 
Enligt belastningsuppgifter ur Riksräkenskaps
verkets budgetredovisning . 

49/50 53/54 58/59 

Armen 384 762 964 

Marinen 206 413 442 

Flygvapnet 298 559 1000 

Gemensamt 66 148 194 

S:a 954 1882 2600 

Bild I. 

Siffrorna visar, att marinens andel i de totala kostnaderna uneler 
de senaste fem åren avsevärt sjunkit, vilket klarare åskådliggörs av 
nästa bild (Bild 2). Av denna framgår, att marinen uneler 10-årspe
rioclen 47~57 konstant haft c :a 20 % av försvarskos tnaderna uneler 
det att elen mellan sistnämnda år och budgetåret 59/60 sjunkit ti ll 
c :a 14 %. Enl igt Marinplan 60 skulle marinen stå kvar vid denna 

Marinens ande! av försvarskostnaderna 

20 

15 M-p lo n 

ÖB 
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Marinens andel i försvarsbudgeten i Sverige samt i 

n!: g ra grannländ er 

l 
l 

l 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

.................... ;. ........ . 
l 

l 

--- .... 1 

Bild 3· 

Storbritannien 

Holland 

Danmark 

N arge 

Sverige 

procent under de närmast fö lj ande åren, medan ÖB :s inriktning 
minskar andelen med ytterligare 2 % uneler de närmaste tre åren. 

Motsvarighet till detta har inte kunnat spåras i något annat land. 
Tvärtom visar den internationella barometern (B ild 3) på stigande 
marin andel. I Storbritannien är den 24 %, i Holland närmare 22 %, 
i Danmark 20 1f2 %, i USA 28 % o s v . Den svenska, hemmagjorda 
"linjen" är absolut unik. När Aristoteles rekommenderade Aten ett 
statsskick hade han studerat författningarna i 158 stater. "Det går 
inte att enelast på tankens väg utröna vad som är bäst" , säger han. 
"I k a ttagelse och erfarenhet är lika nödväneliga som logiskt resone-
mang och intuitiv kunskap" . 

. När det gäller att avväga anslagen inom marinen skall marinled
nmgen självfallet föreslå en sådan fördelning, att största effektivitet 

7 
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Land Tonnage i Personal i Budget 58/59 To n per Kr.pr.ton 

1000-to n 1000-mon (mi lj .s v.kr.) mon 

USA 4.42 2 805 60.339 5.5 13.6 43 

Storbritonnien 710 100 5.525 7.1 7.782 

Frankrike 289 78 2 .355 3 .7 8 .115 

l to l i en 164 38 - 4.3 -
Ca nod o 132 19 1.523 6.9 12.295 

Nederländerna 109 15 498 7.3 4.577 

Turkiet 91 26 - 3 .5 -
Sverige 88 11 424 8 .2 4 . 591 

Västtysk land so 19 - 2.6 -

Bild 4· 

uppnås. Rationaliseringarna under det senaste årtiondet har härvid 
spelat en mycket stor roll. Åtskilliga arbetsgrupper har varit igång för 
att minska sådana utgifter, som måste sättas i andra hand för att t ill
godose mera angelägna krav. Detta arbete måste i många fall göras på 
lång sikt, då exempelvis neddragning av personalkadrer inte kan leda 
till omedelbara resultat på grund av anst~i llningsformerna . Inte heller 
kan exempelvis anslagen till underhåll av materiel utan vidare skäras 
ned, då en avsevärd materielkonfiskering i så fall bleve fö lj elen. En 
siffra av betydelse är den andel som går till fartygs byggnader. J ag 
har inte i något land funnit en så hög procent som i Sverige (25 % ), 
vilket är ett gott bevis för att våra anslag utnyttjas på ett rationellt 
sätt. Närmast oss kommer Canada med c :a 18 %. 

En vidgad jämförelse med några främmande flottor av olika stor
leilsordning kan ha sitt intresse i detta sammanhang. Tabellen (Bild 
4), vars sifferuppgifter är hämtade ur tillgängliga uppslagsböcker och 
därför endast kan tjäna en allmän bedömning, ger oss en föreställ
ning om vad som "fås för pengarna". K ustartilleriet är inte med
räknat, då vår form av kustartilleri inte existerar i andra länder. 

Det framgår av tabellen och elen grafiska framställningen (B ild 5) , 
att Sverige har den ojämförligt minsta personalkadern (vpl inräk
nade) i förhållande till far tygstonnage t. Vidare att N ederländerna 
och Sverige får ut mest materiel ur de totala anslagen. De rationali-

Fartygstonnaget j personalkadern i några mariner 

"Ton per man" 

Turkiet 

Frankrike 

Italien 

USA 

Canada 

Storbritannien 

Nederländerna 

Sverige 
o 5 

Bild 5· 
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seringar, som ännu inte hunnit bära frukt, kommer sannolikt att ge 
oss än gynnsammare jämförelsesiffror. 

Det senaste årtiondets enorma lwstnadsstegringar inom alla om
råden och i alla länder, inte minst inom försvarssektorn, har tagit sig 
flera drastiska uttryck. En ofta sedd siffra är 100 milj dollar för de 
amerikanska atomubåtarna. En amerikansk amiral fick en chock, när 
han konstaterade att vanliga reparationskostnader uppgår till 58 dollar 
per man och dag. Han påminde i sammanhanget om Eisenhowers 
uttalande, att man nu har flygplan, som bokstavligt talat kostar sin 
vikt i guld. 

Den tekniska utn.1stningen på nutida fartyg och kustarti llerian
läggningar är utomordentligt dyrbar och kräver betydligt mer be
tjäning än förkrigstyperna. En jagare av förkrigstyp hade en krigs
besättning på omkring 135 man, våra största j agares besättningar 
Uppgår nu till närmare 300 man. 

o Kostnaderna för en förkrigsjagare räcker idag inte till kanontornen 
Pa en ny jagare. Vi får dock inte glömma, att vi 1949 här i landet 
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Schematisk f igu r över den procentuella 

kostnodsfördel n för ~n ja gare typ Östergötland 

7 
Ut länd 
material 

Vorvet 

Bild 6. 

Konstruk ti ans
kostnod 

4 s% 
Övriga 

Elektrisk 
industri 

köpte pr i va ta fordon för omkring 90 mkr, medan summan 1958 
sprungit upp till över en miljard. Enbart kostnaderna fö r de materiella 
skadorna vid bilolyckor uppskattas för förra året till l miljard kr. 
Över 3.3 miljarder gick redan 1958 till vin, sprit, ka ffe och tobak. 
All a uppgifter om kostnader måste ses i sitt relativa sammanhang-. S:'t 
ock kostnadsstegringarna för försvaret. 

Vi har emellertid gjort radikala nedskärningar på en hel del hå ll 
för att med bibehållen balans i marinbudgeten få pengarna att räcka 
ti ll. För att åstadkomm a skarpast tänkbara tänder måste vi trimma 
svansen. Det har åstadkommits hl a genom att minska våra anbgg
ningar i land, slå samman skolor, dra in kasernanläggningar, krympa 
varvsanläggningar m m. ti ll vilket jag återkommer senare. 

Vart tar nu mar·inens pengar vägen ? Hur mycket kommer den 
svenska industrin till godo och hur mycket gå r ut i form av löner' 
Låt oss först se på två fartygsbyggen, en modern jagare av Östergöt

land typ och en av våra nya ubåtar. 
Av planscherna (Bild 6 och Bild 7) f ramgår kostnadsfördelning

en. Inte mindre än 75-80 7o av totalkostnaderna utgör arbetslöner. 

Fö rdeini ng av byggnodskost noderna 

för en ubåt typ Hojen 

Gruvor o. 
järnverk 

3% 

Varvet 

Mekaniska 
ve rkstäd er 

Bild 7· 

Elektrisk 
i n du st r i 

Konstruktion 
och kontroll 

Prov ni ng 
o. bes i ktning 
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Om jagarpriset är omkring 75 milj kronor i dagsläget återbärs där
för minst 15 mi lj kr i skatt på lönerna. Om man går vidare i t ill
verkningskedjan finn er man, att :iven av unelerleverantörernas mate
rielpriser huvuddelen gå r till löner. Sett i stort består i sista hand 
allt i fartyget av arbetslöner med unelantag möjligen av importerad 
materiel. I förbigående må här n~imnas. att totalt återbetalas av ma
rinens personal, avlönacl f rån avlönings- och sakanslag, cirka 42 milj 
kr per år i skatt. 

Det ligger nära till hands att ägna ett ögonblick åt utlandsbeställ
ningarna. I vilken grad är marinen beroende av dessa, eller med 
andra ord , hur mycket av marinens anslag går t ill utländska firmo r ? 
Under å ren 1956-G8 utgjorde medeltalet av utiandsbeställningarna 
8 % av budgeten . Enelast 2 av dessa 8 % gick t i Il utlandet, därför 
att anbudet där var förmåligare ~in dc svenska. De återstående 6 % 
tillkom därför att varan tillverkas enbart utomlanels; den största pos
ten av dessa utgjorde elclleclnings- och mätinstrument. 

Av stor betydelse för möjligheten att hålla priserna nere är till
gången ti ll långtidsplancr. Att leva ur hand i mun är dyrbart, skapar 
Osäkerhet och ger dålig effekt överhuvudtaget. 
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Serietillverkning reducerar avsevärt de enskilda objektens p riser 
Som exempel må nämnas, att vid en beställning av tre attackubåta1: 

kan priset per båt beräknas bli 2/3 av priset för endast en båt. Be
ställer man sex båtar blir prisreduktionen per båt över 40 %. 1 
princip gäller detta all vår materiel, exempelvis även kustrobotar. 
J u mindre antal, desto högre pris per enhet. Utvecklingskostnaderna 
måste då slås ut på ett färre antal enheter. Det är därför en viktig 
angelägenh et att seriebygga och standardisera inte bara utrustningen 
utan även fartygs- och batterityperna, vilket varit ett av ledmotiven 
i Marinplan 60. En ojämn materielanskaffning, illustrerad av den för 
marinen föreslagna först nedåtgående, därefter åter stigande anslags
kurvan (Bild 8), kan dessutom innebära risker för att marinen tvingas 
göra sig av med skickliga tekniker och konstruktörer under den ned
åtgående perioden för att sedan söka få tillbaka dem när kurvan går 
uppåt. Var och en vet att detta mera sällan är möjligt utan ytterligare 
tids- och penningsförluster. 

* 
Av det föregående har indirekt framgått, att marinens materiel

anslag bidrar till sysselsättningen inom landet. Om man tränger lite 
djupare ner i statistiken finner man, att marinplanens förslag till fa r
tygsbyggnader innebär kontinuerlig sysselsättning åt cirka 2.000 ar
betare under den sjuårsperiod planen avser. Går man ner till propo
sitionens, på ÖB-reduceringen grundade förslag , innebär det att c;rka 
540 av dessa arbetare måste sysselsättas på annat sätt. Vapenmateriel
anslagens minskning leeler till motsvarande bortfall för berörda in
dustrier. Å andra sidan är den arbetskraft, som unelandras det svenska 
fredshushållet genom värnpliktstjänstgöringen i marinen, relativt liten, 
ungefär 11 % av hela försvarets. Eftersom flottans vpl i allmänhet 
fullgör sin tjänst i 20-årsålclern och 1 en följd innebär det ett ganska 
obetydligt avbräck. 

Ä ven bergsrums- och byggnadsarbeten utgör en inte oväsentlig sys
selsättnings faktor. De stora byggnadsarbetena på M uskö, elit stock
holmsvarvet skall flyttas för en investering, som idag motsva
rar mindre än två jagares kostnad, sysselsätter f n närmare 200 man. 
Styrkan avses öka till omkring 350 man, varefter den successivt ned
går för att avvecklas fram till mitten av 1965, då anläggningen be
räknas vara färdig. Övriga fortifikatoriska arbeten för marinen ge-

mkr 

400 

350 

Marinens kostnadsinrfktning om propositionen 

antages. 

JOOL----,9-6-0/-61-----s-,/-62 _____ 62~~-3-----637~"-----6-4/~Gs----~ss~/6~6----~ss~-7 

Bild 8. 
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nomförs med omkring 600 man. Särskilt ifråga om kustartilleriet ut
förs sådana arbeten inom områden där sysselsättningen är låg. Allt 
som allt är det således relativt många familj er inom landet, som har 
sin utkomst enbart av marinens bergrums- och byggnadsarbeten. 

När man granskar kostnaderna för utbyggnaden av Muskövarvet 
och Bergaanläggningen får man inte glömma, att marken, som vi 
lämnar på Skeppsholmen och Galärvarvet, säkerligen är en av de 
värdefullaste om inte rent av elen värdefullaste i landet. Den låter 
sig inte idag taxeras i pengar, men det slutliga värdet lär väl inte 
komma att understiga de summor, som nu läggs ned på utflyttningen. 
Här om någonstans görs med andra ord en god af f är helt oberoende 
av försvarsbehoven. 

Redan inledningsvis var jag inne på elen militära verksamhetens 
betydelse för teknis!? forskning i allmänhet. J ag skall här exempli
fiera den svenska marinens kreditsida. 

E tt aktuellt maskinprojekt, där marinens pengar kan förmodas kom
ma svensk industri tillgodo, är ett typmaskineri som tagits fram vid 
de Laval och som f n undergår prov. Maskineriet avsågs ursprung
ligen för det avbeställda minfartyget Älvsborg, men utgör nu modell
prototyp för kommande turbindrivna fartyg i klass med de bästa ut
ländska. En förstorad upplaga byggs för italienska flottan. Konstruk
tion, t illverkning och prov har kostat oss 4,5 mkr. Motorer, som med 
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marinens anslag skapats för ubåtarna av Hajen- och Draken-typ, an

vänds även för handelsfartyg. Ackumulatorbatterier, som också ut

vecklats för ubåtarna, kommer sannolikt att tillverkas även för ut

landet. De största objekten, som framsb ll ts för oss, och sedan funnit 

avsättning även på elen utländska marknaden, är dock vapenmater iel 

av olika slag. J ag behöver bara erinra om elen världsbekanta 40 m111 

kanonen från Dofors, som ifråga om utiandsintresse ser ut att få en 

efterföljare i företagets antiubåtsraket 

Den höga standarelen på svenskt örlogsfartygsbygge har hitti lls lett 

till leverans av två stora jaga re till ut landet. Uppskattningsvis sys

selsattes 800 arbetare uneler fyra år med dessa byggen (3 mil j arbets

timmar per jagare) . De utbetalade arbetslönerna beräknas i skallc

medel ha tillfört staten ett belopp av omkring 36 mkr. 

·'· .,. 

Det är uppenbart, alt ett nytt krig skulle gripa omkring sig på alla 

områden, vilket med säkerhet betyder oerhörda hittills aldrig skådade 

efterkrigsproblem. Såren eftet· det andra världskriget är ännu, 15 år 

efter dess slut, långt ifrån läkta . Av dessa sår skall jag beröra ett, 

nämligen de hinder, som minfiiltcn all tjämt utgör för sjöfarten. Den 

minsvepningsverksamhet som bedrivits av marinen uneler och efter 

kriget och som fortfarande är igång, har stö rre omfattning än vad som 
i allmänhet är hint. 

Av följande skiss (Bild 9) framgår de områden, som sveptes av 

flottan uneler efterkrigsåren. Sveparbetets omfattning framgår av att 

de tillryggalagda svepstr~ickorna bara under ett år, 1946, uppgick 1 il l 

11 gånger jorden runt. I medeltal var över 40 stycken fartyg syssel· 

satta tned denna svepning. Tyv~irr har det visat sig, att minornas livs

längel varit betyd ligt större än beräknat. Ännu idag är därför stora 

delar av farvattnen i Östersjöinloppen infekterade av aktiva minor 
(Bild 10). 

Vad skulle ha hänt , om vi inte haft tillgång till svepfartyg, svep· 

materiel och utbildad personal? T räffsannolikheten i miner ingar inom 

de aktuella områdena kan beräknas till 2,5 %. Under kriget oskadlig

gjorde vi 4.000 minor. Dessa minor kunde således ha krävt en förlust 

av 100 fartyg. Uneler efterkrigsminsvepningen har vi oskadliggjort 

1.000 minor, vilket kanske räclclat 25 far tyg från minsprängning. Sam· 

Av svenska mari n en 

under efterkrigsåren 

minsvepta områden 

Bild 9· 

!IV 

, 

manlagt rör det sig om mil jardbelopp. som på detta sittt kan ha räddats 

av marinens minsvepare. 
Dessa minsvepningsuppdrag har fu llgjorts med en tota l ti llgång på 

46 minsvepare i flottan. Med el en inriktning, som föres lås i Marin

plan 60, blir tillgången på minsvepare om tio år cirka 30 enheter; enligt 

propositionens plan kommer antalet att sj unka ti ll 23. Det ~ir en all 

män sjömilitär uppfattni ng, att minor i ökad omfattn ing kommer att 

användas uneler framtida kr ig, inte minst i begränsade sådana (jäm

för Korea). De avbräck och ekonomiska förluster, som kan bli fö ljelen 

av en bristfällig minsvepningsorganisation är minst sagt mycket stora . 
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Även genom anläggandet och driften av de s k mät- och avmagne, 
liseringsstationerna i Stockholm, Göteborg och Karlshamn har mari
nen - hittills delvis med medel från tionde huvudtiteln - bidragit 
till att säkerställa handelsfartygen vid gång i minfarliga områden. 
Hur många fartyg, som tagit sig fram oskadade tack vare denna 
verksamhet kan inte bedömas, men säkert är att flera - och med 
dem mycket stora värden - förlorats för att de inte utnyttjat elen 
er b j uclna avmagnetiseringen. 

Bland övriga fredstjänster bör vi inte förbigå stödverksamheten 
/(jr fisket, som pågått uneler de senaste tio åren med en mindre sub
vention från jordbruksdepartementet. Hittills har det gällt Islands
fisket, där ett 30-tal svenska fiskefartyg med omkring 300 fiskare är 
sysselsatta. Det har även framställts önskemål om stödfartyg för 
N ordsjö fisket. Ett litet plock ur statistiken visar att stöclfartyget, en 
minsvepare, uneler en säsong på tio veckor i medeltal hjälper t ill 
med över hundratalet maskin-, elektro- och telereparationer på fiske
båtarna. Ett tiotal dykeriarbeten brukar förekomma och läkaren får 
ta hand om ett 60-tal sjukdomsfall. 

Samarbete med sjö- och fl:ygräddningstjänsten innebär att marinens 
kustradiostationer, fartyg och helikoptrar utnyttjas i relativt stor ut
sträckning för detta ändamål. Från april i år skall vi ha helikoptrar 
både på ost- och västkusten i 2 timmars beredskap. J ag förbigår här 
den marina delen i kustbevakningen, som är betydande i krig och i 
viss utsträckning fungerar även i fred. Andra områden, där marinen 
drar sitt strå till stacken i freclssamhället, är sjömätningsverksambe
ten och precisionsnavigeringen. Med en insats av 3 mkr har marinen 
anlagt en Decca-kedja, som i fred utnyttjas främst av hanclelfartygen. 

Låt mig vidare nämna, att isbrytarverksamheten leds av sjöfartssty
relsen, men utförs av marinen, som bemannar isbrytarna och sköter 
deras underhåll och vård. Värdet av lastade och lossade varor i norr
lanelshamnar uneler elen tid 1958/59, då sjöfarten varit beroende av 
isbrytarverksamheten, uppgick till över l miljard kronor . Isbrytarnas 
kostnader, som påförs handelsdepartementet. uppgick för samma tid 
till något över 4 mkr (alltså god räntabilitet). 

Ubåtsbärgningsfartyget B el os bar under en femårsperiod bärgat 
föremål till ett värde av nära 2 mkr samtidigt som de intjänta arbets
kostnaderna uppgår till 600.000 kr. Belos, som är 75 år gammal, kom
mer att 1961 få en nybyggd ersättare på 1.000 ton med en arbetskapa-

Bild IO . 
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citet som är dubbelt så stor som elen nu utslitna gamlingen. Vid våra 
dyk~rkurser utbildas årligen ett antal värnpliktiga, som sedan ut
nyttjas av bärgningsbolag, brand- och poliskårer, tullverket m fl. 

Slutligen fyller marinen i fredstid en inte obetydlig uppgift som 
transportorganisation för försvaret och officiella myndigheter inom 
landet. J ag kan nämna, att antalet genomförda dagsuppdrag - utan
för marinen - årligen uppgår till nära 1.200, av vilka 500 görs åt de 
andra försvarsgrenarna. Exempel på mer omfattande uppdrag är ett 
par expeditioner med .f-\.lvsnabben till Spetsbergen för elen forsknings
station, som upprättades med anledning av det geofysiska året 1957-
58. När Älvsnabbens chef skulle fullfölja marinens åtaganelen i sam
band med elen första uttransporten blev han säkert ganska överraskad. 
På kajen i Karlskrona stocl19 järnvägsvagnar och fyra stora lastbilar 
fulla med materiel, bl a för sex hus. Men ilastningen gick bra, liksom 
lossningen på öppen kust i de arktiska farvattnen. 

* 
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Den ojämförligt bredaste samarbetssektorn gäller dock sjöfarlen och 

dess olilw verksam hetsfä!t. J ag har redan berört elen viktiga minsvep

ningen och ska ll bara ti llägga några uppgifter om sjöfartens skydd 

under neutralitet. 

Först må jag erinra om, att vi under det första världskriget eskor

terade 4.000 fartyg längs våra kuster och under andra världskriget li ka 

många fartyg på ett år och inom ett marinkommanclo . Uneler senaste 

krigets sammanlagda eskorter förlorade vi enelast ett handelsfartyg, 

men av de icke eskorterade sänktes fem ton stycken. Det finns inga 

skydelsåtgärder som medför fu llständig säkerh et, men generellt gäll er 

alltjäm t att med sjöfartsskyeld nedgår risken för anfall, resulta ten 

av anfall begränsas och liv kan lättare r~iclclas. Uneler andra värld s

kriget utnyttjade vi som mest över 60 av våra egent liga örlogsfartyg 

för eskorttj än st. Enligt Marinplan 60 sku lle vi om tio år elisponera 

något mer än 30 fartyg lämpade för eskort- och övervakningstjänst. 

Enligt propos itionen går antalet ner till 25. Den svenska handelsflot

tans värde kan uppskattas till nära 6 mi ljareler kronor och dess frak t

intäkter var 1957 omkring 2.4 miljarder kr. 

I fred uppgör marinledn ingen p laner för sjöfartens skyeld vid neu

tralitet och krig och för dess dirigering. Vidare förbereds neutral i

tetsleder, kontrollstationer, skydelande mineringar, krigslotsning och 

andra åtgärder för att i det l ~i ngsta säkerställa trafiken. U trymnings

transporter planeras, liksom alla de utomordentligt viktiga transpor

ter av olika slag, som står i samband med beredskapsåtgärder. Det ii r 

föga känt att historiens största evakueringsföretag över sjön iigclc 

rum här i Östersjön vintern 1944- 4G. När tyskarna utrymde Balt i

kum och Ostpreussen transporterades inte mindre än 3 mi lj människor 

pft fartyg västvart uneler täta ryska flyg- och ubåtsanfalL Förlusterna 

inskränkte sig till nio fartyg med passagerare trots den ryska flyg

dommansen. Betydelsen av sjötransporter av detta slag kan inte över

skat~as. Blir elen inte uppenbar förr, så blir den det vid ett krigs in

leclnmgsskede. Då ~i r det för sent att vidta [Ltgärder som försumm ats 
i fredstid. 

De obetyd liga stridsk rafter, som idag kan avdelas för sjöfartsskydd 

vid neutralitet eller i krig ~ir otillräckliga. I framticlen blir dc iin 

sämre tillgodosedda, om inte siirskilcla åtgärder vidtas. 

Hitler började andra världskriget med 57 ubåtar och hade så nii r 

fått Storbritannien på knä. Hur kommer det att gå om ena parten 
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börjar med 4 a 500 ubåtar ? Den brittiska flottan, som under det 

enaste decenniet av olika orsaker håll its nere, är på väg att ta igen 
s l o 

de värsta underlåtenhetssynderna. I allt bredare lager 1ar man ater 

fått upp ögonen för sjöfartsskyddets betydelse. De stora skeppsrede

rierna talar inte bara om lastfartygens kostnader, frakternas fluktua

tioner och företagens räntabi litet. Oron för vad som kan hända i 

krig har återväckt kravet på skyel d åt besättningar, fartyg och laster. 

Starka krafter från rederi- och näringshåll har satts in för att stödja 

flottan s krigserfarna och ansvarskännande förslag till stärkande av 

5 j ö f artsskyddet 
Flera förslag har de senaste åren framlagts även hos oss för bättre 

utrustning av handelsfartygen ifråga om självförsvar och skydds

tjän st . Ett bättre och i det långa loppet billigare utbildningssystem 

för sjöiartens värnpliktiga har utarbetats och förelagts statsmakterna. 

stridskrafter för stärkande av möjligheterna att skyelda sjöfarten 

har också föreslagits. Beredskap, neutralitet och krig kommer omedel

bart att medföra större eller mindre krav på skydel för svenska liv 

och svensk egendom till sjöss liksom det på land ställs krav på skydel 

mot infiltrationsstyrkor, sabotörer och femtekolonnare. 

* 
Eftersom den nytta vår utbildning kan åstadkomma utaNför mari

nens råmärken ligger inom ramen för detta föredrag, har jag nyligen 

låtit göra ett stickprov genom att sända ett frågeformulär till ett par 

hundra värnpliktiga vid flottan. Svaren visar, att 80 % av de till

frågade anser sig ha haft anv~inclning av sin utbildning vid marinen 

i det civila. Hälften av dessa säger sig ha haft "mycket" nytta av 

elen och för nära 10 % har den helt enkelt varit förutsättningen för 

genomgång av tekniskt gymnasium eller liknande skola. 

Den yrkesbetonade utbildningen för tekniker vid både flottan och 

kustartilleriet inneb~ir i allmänhet en utvidgning av deras civila kun

skaper. De kategoriet-, som genomgår befälsutbildning, får särskilda 

kunskaper och erfarenheter, som kan tillgodogöras i det civila. Ma

rinens betydelse som folkuppfostrande institution får därför inte un

derskattas. Man kan räkna med att över 2.000 ynglingar varje år ges 

teknisk utbildning i de marina skolorna; av dessa får 700 ganska 
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avancerad sådan. Vad detta har att betyda för samhället, när de 
lämnar den milihira tjänsten, är uppenbart. Även elen rent discipli
nära uppfostran har sin betydelse i frihetens hemvist på jorden. Den 
fysiska träningen är inte heller betydelselös, även om elen tyvärr är 
långt ifrån tillräcklig. 

* 
Det råele r väl inga tvivel om, att ticlen efter det andra världs

krigets slut blivit en period med högre internationell livaktighet än 
någonsin tidigare. Trots Sveriges neutrala särställning - i flera av
seende t o m på grund av denna - har vi blickarna riktade på oss 
från båda lägren. Det är uppenbart, att så länge vi kan upprätthålla 
omvärldens tro på vår vilja och förmåga att hävda neutraliteten, 
kommer vår alliansfria politik att respekteras. Det är därför inte 
likgiltigt hur våra försvarsansträngningar bedöms av elen interna
tionella expertisen, även om deras verkliga värde - som inte all tid 
sammanfaller med utlandets bedömningar -- till syvende och sist iir 
elen enda faktor som betyder något. Den internationella fackpressen 
har flera gånger konstaterat, att vi inte bara har ett modernt och 
starkt försvar, utan att vi också som nation är försvarsmedvetna och 
beredda. 

När kvalitet skall ersätta kvantitet är enelast det bästa gott nog. 
~.etta i förening med hög industriell standard har i flera sammanhang 
f_ort o_:s upp P.å plan, där vi kvalitativt varit jämbördiga med betyd
ligt ston·e manner. Detta har medfört ett påtagligt intresse utomlands 
för de svenska fartygskonstruktionerna. Ett av bevisen härför är det 
stora antal förfrågningar, som gjorts från skilda länder om möjlig
heterna att bygga eller köpa örlogsfartyg i vårt land. Om de många 
expertbesöke~ från olika håll ännu inte lett till flera större byggnads
engagemang ar det huvudsakligen att tillskriva spekulanternas kredit
svårigheter. Våra egna diskussioner om inköp från utlandet av tek

?is!< utru~t~ing, s~m inte o rin:li?en kan tas fram här i landet, är långt 
1fran .. e~s1~tg.~ - V1 har atskllhga svenskkonstruerade utbytesobj ekt, 
som ar atravarcla. Mycket positiv uppmärksamhet har också Muskö
basens tillkomst framkallat. "Svenskarna anpassa sin flotta efter atom
åldern" har varit en ofta förekommande sammanfattning. Det franska 
centrala fackorganet anser "att det finns åtskilligt för oss att lära 
av den svenska marinen". Med den inriktning man nu vill ge vår 
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arin lär VI mte länge till bli föremål för denna uppmärksamhet, 
~111 inte bara är smickrande utan även och framförallt innebär en 
~1ätare på den respekt man hyser för vårt försvar. 
1 

Våra marina skolor har bittills haft ett stadgat rykte för effekti
vitet, vilket lett till en ganska omfattande internationell efterf rågan på 
elevplatser. I flera fall har vi av olika skäl måst avböja sådana fram
ställningar. U nder ticlen efter det andra världskrigets slut har vi dock 
haft officerare, kadetter och andra kategorier från bl a Danmark, 
Norge, Columbia och Thailand vid olika, i flera fall mångåriga kurser. 

Av marinens utåtriktade verksamh et tilldrar sig också utlanclsbe
söken, inte minst långresorna, en viss uppmärksamhet. J ag kan nämna, 
att våra beskickningar i utlandet liksom våra exportmyndigheter, 
stödd a av industrins och handelns representanter, undantagslöst och 
spontant sluter upp kring fördelarna av dessa good-will-besök. På 
mitt bord ligger årligen flera framställningar från olika håll om be
sök av svenska örlogsfartyg för att stimulera intresset för Sverige 
och våra exportvaror. Allmänt sett bidrar denna besöksform till bättre 
utbildning, ömsesidig förs tåelse och vidgael horisont. I praktiken 
innebär utlandsbesöken, att en del av Sverige flyttas som en tuva 
över till det främmande landets hamnar med exempel på det bästa 
som vår industri kan åstadkomma och med väl trimmade företrädare 
för vårt folk Den betydelse man i utlandet fäster vid besök av detta 
slag bevisas bl a av att vårt land förra året tog emot 24 utländska 
örlogsbesök, sammanlagt 80 fartyg med mer än 10.000 sjömän, från 
åtta olika nationer. 

* 
Det har i många sammanhang framhållits, att rationaliseringar och 

förenidingar av försvarets organisation, i detta fall marinens, är 
viktiga för att få ut bästa valuta av anslagen. Ingen är mer angelägen 
om detta än försvarets ledning. Vid marinen har också under 50-talet 
vidtagits en hel rad omfattande och mycket radikala förenklingar. 

De tre örlogsstationerna har indragits och ersatts med ett centralt 
Personalorgan. Föl j elen har blivit, att flottan i stort sett har sin per
sonal fördelad antingen till fartyg eller till skolor. Några regements-, 
kompani- eller liknande förband finns inte längre. Marindistriktsor
ganisationen har förenklats och övergått i marinkommandon, samtidigt 
som ett av distrikten indragits. 
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Åtskilliga sammanslagningar i marinens utbildningsorganisation har 
lett till rationaliseringar och personalbesparingar. 

Kustartilleriförsvaren har varit och är föremål för omfattande or
ganisationsförsök och får unelan för unelan erforderlig stadga i ny. 
vunna modernare former. Rationaliseringarna innebär kostnadsbespa
ringar, men naturligtvis även frishillande av personal, både militä r 
och civil. Som exempel kan nämnas, att för det lilla Gotlands kust
artilleriförsvar helt nyligen föreslagits en förenklad organisation so111 
medför 3 a 400.000 kr i årlig besparing med en minskning av 40 it 
flO personer. 

A ven den centrala marina ledningen har varit föremål för upp
repade ingrepp i syfte att frigöra pengar till fartyg och batterier. Det
samma gäller marinens omfattande förrådsorganisation . 

De sammanlagda personalminskningarna är betydande. Sedan 1952 
har vi minskat staterna för de fast anställda vid marinen från sam
manlagt 8.000 till 5.800 eller med nära 30 %. Samtidigt har årskon
tingenten värnpliktiga vid flottan gått ner med 25 %. Vid kustar
tilleriet har elen gått upp med knappt 20 %. Marinplan 60 innebär 
dock ytterligare minskningar i de mindre kvalificerade, fast anställda 
personalkategorierna. 

Naturligtvis pågår ständigt unelersökningar för att finna möjlig
heter till nya besparingsåtgärder till förmån för effektiviteten. Men 
man kan inte gå hur långt som helst . Ett exempel är unclerhållsan
slaget, som de två senaste åren minskat från över 50 mkr till - i 
enlighet med marinplanen - 45 mkr. Denna minskning är inte helt 
motiverad av rationellare och bättre metoder utan går delvis ut över 
materielbeståndet i form av otillräcklig service. Ytterligare bespa
ringar urholkar krigsberedskaperi och motverkas av utvecklingen, som 
går riktning mot alltmer komplicerad materi elmed därav ökat under
hållsbehov. 

Slutligen vill jag erinra om att ett av de större, ännu olösta be
sparings- och rationaliseringsobjekten är örlogsvarven, särskilt Karls
kronavarvets marinverkstäcler. Vi har redan efter hand vidtagit åt
skilliga åtgärder för att minska belastningen på denna del av de ma
rina anslagen. Uneler de två senaste åren har de kollektivavtalsan
ställda i Stockholm minskat med 40 % och tjänstemännen med 35 %. 
I Göteborg är minskningen 35 respektive 15 %. I Karlskrona har de 
kollektivavtalsanställda uneler samma tid, huvudsakligen genom na-
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·!·g avo-ång· minskat med 15 % och tjänstemännen med omkring 
t U! l < b ' .. . • . .. • . • -O%- Genomforandet av Mannplan 60skulle mnebara en ytterhgar e 
1 · sl·ning av de c :a 3.000 kollektivavtalsanställda arbetare, som f n 
)11111 ' . . • 

-sselsätts med marina arbetsuppg1fter, med omknng 300 man. Slst-
sy_ 111cla antal kommer naturligtvis att öka än mer om anslagen stan-
nan KA l ··d nar på elen föreslagna lägre niv~n. Vid örl~?.svarv -~ch -v er <:ta :r 

rsselsätts dessutom f n omknng 2.000 tpnsteman, som ocksa bhr 
S) .. . .. . b 1 . t föremål för ytterligare neclskarmngar, om ersattnmgs _yggnac er m ·e 
J;-ommer igång eller varven inte ti llförs andra arbetsobjekt . 

* 
Avslutningsvis skall jag i korthet beröra marinens möjligheter att 

anpassa sig till neutralitet och olilw slag av hrig. D:t är av s:örsta 
betydelse, att Sveriges försvarsmakt i dess helhet, hksom varJe del 
för sig, är så sammansatt att vi kan möta olika tänkbara anfallsformer. 
Ingen kan idag säga vilka metoder en motståndare kan komma att 
använda mot oss. Påståendet att om vi rustar oss för att möta elen 
farligaste formen, så klara vi också de andra, är lika felaktigt som 
det vore att bara skaffa sig skyeld mot elen värsta farsot som kan 
drabba oss och hoppas på att vi därmed också skall kunna avvärj a 
alla andra, mindre farliga farsoter, som dock kan bli dödliga. Ett an
fall kan komma från alla håll, luften, marken, på sjön och under 
havsytan, med alla medel, konventionella vapen, atomvapen, kemiska, 
biologiska och psykologiska vapen. Koncentration av försvarsförbe
redelserna ti ll ett område med ty åtföljande luckor inom andra in
bjuder motståndaren att kanalisera sina ansträngningar till luckorna. 
J~g behöver inte inför detta sällskap unelerstryka mina farhågor för 
att sjön som omger oss i alla farliga väderstreck kan bli en sådan 
lucka, om vi inte b~ittre ser om vår marin. 

Marin en kan med rimliga anslagsmedel representera en betydande 
respekt faktor. Dess rörlighet och relativa oberoende av baser inne
b;ir, att stridskrafter snabbt kan insättas inom vitt skiljda havsom
råden. Uneler neutrali tet spelar den en avsevärd roll. Ingenting talar 
för att marinen i ett framtida krig skulle få mindre neutralitetsupp
gifter än tidigare, snarare tvärtom. Vi har all anledning att räkna 
med att "fredens hav" kan bli en kokande kittel med Överhettad sä
kerhetsventil i östersjöutloppen. Möjligheterna att behålla vår poli-

8 
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tiska rörelsefrihet genom en vä l dokumenterad neutralitetsförmåga 
kommer att hänga på marinen i minst lika hög grad som p[t de andra 
försvarsgrenarna. Rörlighet, fö rmåga att dag och natt unel er lång t id 
uppehålla sig i känsliga områden, möjlighet att välja olika vapen, an
vändbara mot luften, mot land , över och under vattnet, farliga för 
varj e slag av angripare, gör sjöstridskrafterna särskilt lämpade för 
denna verksamhet. Och, "om kriget kommer", i vilken form det ~i n 
blir, har marinen en stor och betydelsefull del i vårt lanels försvars
fu nktioner. Pågående stridsekonomiska unelersökningar ger också vid 
handen, att det marina försvare t är jäm fö relsevis billigt . Det är in t..: 
alltid de största bogserbåtarna , som få r dra de tyngsta pråmarna . 

Seclan jag härmed ritat in konturerna av en liten bogserbåt, som 
drar ett tungt släp av pråmar med värdefull last, är elen utlovade 
bilden av marinen i fred och krig färd igskissacl. J ag hoppas att 
mina åhörare-skattebetalare har fått ett intryck av vart marinens 
pengar tar vägen, hur de nyttiggörs i fred och hur de kan spela en 
avgörande roll i vårt försvar. För att kunna lösa sina uppgifter be
höver marinen en på förtroende och kunskaper baserad penningtill
delning, som motsvarar sakkunskapens mycket rimliga krav. Det iir 
heller inte betydelselöst att personalen känner sig ha statsmakternas 
förståelse och aktiva stöd, när den skall fullgöra marin ens försvars
uppgifter på och utanför våra kuster. 

vapentjänstutbildning av flottans 

stamofficerare 
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A v kapten H.-B. HA L LERDT. 

Vapentjänstutbildningen av flottans stamoff icerare har alltid varit 
ett omtyckt disku ss i on s~imne. l -n der den 10-årsperiocl , som förflutit 
sedan omliiggningen t ill kombinerad land- och fartygsutbildning ~i.gclc 
rum, bar mer eller mindre omfattande åtg~ir cler vidtagits för att mo
dernisera och förbätt ra utbildningen. Det finns dock - helt naturligt 
_ fortfarande viktiga frågor v~ircla att diskutera, och jag vill här 
_ mot bakgrunden av nu ti ll ämpat system - fra mföra några av de 
som jag anser mest väsentliga. 

Målsättning. 

Såsom a Ji m~int mål för vapentj;instutbildningen anger FUSOF fö l
jande : 

"att förbereda officeren för hans blivande uppgift såsom tjänste
grenschef inom egen vapentjänst, 

att bibringa officeren sådana allmänn a sjömilitära, tekn iska, taktiska 
och pedagogiska kunskaper och färdigheter, som erfordras ombord 
för att dels bestrida befattningar som yngre sjöofficer, dels för att 
inom strid st j ~in sten vid förfall för ordinarie befattningshavare kunna 
Övertaga befattn ingar inom vapentjänst, som han ej själv är utta
gen för". 

Utbildningen bedriv es vid vapenofficersskolan (VOS) iland och 
vid vapenoff icerskurs (VOK) ombord uneler till sammans 15 månader. 
Ytterligare gemensam utbildning av off icerare förekommer ej fö re 
l<SHS allmänna kurs. 

Det är således en utomordentligt viktig utbildningsperiod VOS och 
VOl( utgör - de i fred rustade far tygen förses med ett antal t jänst
görande unga off icerare, avseelda att leda och unelervisa underställd 
Personal samt att handha dyrbar och kom plicerad materiel. För be
manningen av våra fartyg i krig utgör denna personalkategori en 
kanske iinnu viktigare komponent, ptt vars axlar stora ledande, ut-
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bildande och sammanhållande uppgifter kommer att vila. utbildning, 
en måste alltså inriktas mot att giira dessa off icerare bmpade att 
under såväl krig som fred bilda en kärna omiJord, som genom sina 
insatser i förhandsbefattningar skall tillse, att man når fu ll effekt a, 
moderna fartyg och vapen. 

Man kan i detta sammanhang ä ven konstatera, att man - uti) l·er 
målsiittningen n~ir det giiller själva utbildningen - även måste ef ter
sträva, att alltalet unga vapentjänstutbildade officerare är tillräckligt 
att bemanna för dem avsedela befattningar med kompetent persona[ 

Uppfyller nu den utbildning eleverna erh?tl ler de här uppst ~i llda 

kraven och är elen placerad lämpligt ur tidssynpunkt? J ag skall för
söka belysa dessa problem och inleder med en ko rt redogörelse över 
nuläget vid vapenofficersskolan. 

Vapenofficersskolan nuläget. 

stamofficerare_ 

Vapenutbildningen a Y den unge sjöofficeren bedrevs före vapen
officersskolans tillkomst ombord med kommendering till sådana för
band och fartyg, som tillgodosåg den speciella vapentjänst officeren 
hade uttagits till. Utbildningen var ettårig; uppdelad på en halvårig 
förberedande och en likaledes halvårig tillämpad kurs . Under hela 
utbildningstiden tilldelades eleverna i allmänhet befattningar ombord 
på de olika fartygen och hade således mer eller mindre krävande ar
beten att utföra vid sidan av studierna. I synnerhet under den för
beredande utbildningen (vinterhalvåret) , då undervisningen i huvud
sak bedrevs som teoretiska studier, medförde fartygstjänsten ofta att 
eleverna ej kunde ägna tillräcklig tid åt dessa studier. Den snabbhet 
varmed fartygen försågs med ny och alltmer komplicerad teknisk ma
teriel medförde samtidigt, att timantalet i flera ämnen ökade. varför 
det framstod allt klarare, att en omläggning av utbildningen var nöd- . 
vändig, om den vapenutbildade officeren verkligen skulle kunna bli 
den viktiga kugge ombord man eftersträvade. 

Vid 50-talets början tillkom så vapenofficersskolan, vars uppgi fter 
i första hand var att omhänderha de teoretiska stuelierna under det 
första halvåret. Utbildningen bedrevs iland under vinterhalvåret och 
skolan förlades till Bergaskolorna. Skolans dåvarande organisation var 
följande: 
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Ad j 

---------'--------~ 

!-Ieltidst jänst

oörandc iä rarc 

UL arr l l UL torp l l UL ubåt l l UL mm 
, 

AOL l l TOL l l UOL l l MOL 

a. Deltidstjänstgörande lärare utsågs vid tjänstegrensskolorna eller 
övningsan läggningarna. 

b. Som adjutant uttogs en av de fyra utbildningsledarna. 
c. Lärare i taktik utsågs bland utbildningsledarna. 
Under sommarhalvåret. då således inga egentliga arbetsuppgifter 

förelåg för utbildningsledarna il and, utnyttjades dessa ombord som 
AIO för den linje han tidigare haft hand om på Berga. 

Denna organisation och utbildningsgång bibehölls till och med VOS 
1957-58. 

.. Man kan beträffande vapenofficersskolans uppgifter och arbets
satt fram till våren 1958 konstatera: 

Siwlan har - med få unelantag -- enelast handhaft stamofficers
utb!ldning med teoretisk halvårsutbildning iland åtföljd av tillämpad 
utb1ldning ombord; likaledes omfattande ett halvt år. 

Utbildningsledarna har genom flerårig kommendering till skolan 
kunnat fö lja utvecklingen inom sitt specialområde, varvid värdet av 
d: årligen återkommande sjökommenderingarna särskilt bör fram
ballas . 

Från och med sommaren 1958 ändrades utbildningen enligt följande: 
a. Den teoretiska utbildningen förlades till sommarhalvåret. 

.b. Eleverna kommenderades till skolan llh år efter officersut
naiuning (tidigare 2 år)_ 

c. Utbildningen ombord (VOK) förlängeles ti ll 9 månader. 
d. Utbildningsledarna medföljde ej längre sina kurser till fartygen. 
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Anledningen till denna omliiggning är j u väl känd: n~imligen den 
att ett fartygs hela besättning skall embarkera samtidigt på hösten 
och därefter tjänstgöra ombord under ett år. Det ansågs också bmp. 
ligare att officerseleverna tillträdde sina befattningar ombord på hös. 
ten, så att de uneler en relativt lugn period ( 4 :e och l :a kvartalen) 
kunde fullfölja el en del av utbildningen efter VOS, som föregår till. 
Jämpningsöv1~ingarna under våren, sommaren och hösten (2 :a och 3 :e 
kvartalen). T dagens läge har således erfarenheter f rån två sommar
kurser erhåll its. varav elen första även har avslutat utbildningen on1. 

hord hösten 1959. J ag avser senare återkomma till dessa erfarenheter. 
Samtidigt med att denna omläggning av stamofficersu tbildningen 

~igde rum, ökade skolans arbetsuppgifter avsevärt i och med att prak
tiskt taget all utbildning av reservofficerare förlades elit. Följelen här
av blev bland annat elen, att utbildningsledarna ej längre kunde följa 
stameleverna ombord uneler VOK. Detta är en allvarlig olägenhet håcle 
ur lärarnas och elevernas synvinkel. 

Reservofficerare. 
Den grundläggande vapentj~instutbildningen samt den per iodvis 

å terkommande "uppfriskningen" i eget vapenämne bedrevs ti digare 
på ett flertal olika utbildningsplatser. Detta förfaringssätt medförde 
svårigheter att följa en konsekvent linje för el en mångfald ku rser, 
som anordnas för reservofficerare. 

Det var d~irför naturligt att 1957- 58 års utredning resu lterade i 
att all grundläggande vapenutb ildning - efter KSS - förlad es till 
vapenofficersskolan, samtidigt som man, vid uppgörandet av kurs
planer, samordnade KSS och VOS. Som en naturlig följd därav !iver
fördes även elen teoretiska delen av repetitionskurserna till VO S. All 
teoretisk utbildning - samt vissa tillämpningsövningar - av reserv
officerare sker alltså numera i VOS regi. 

Skolans nuvarande organisa,tion. 

Det första utbildningsåret med skolan organiserad för utbil dning 
av såväl stam- som reservofficerare har nyligen avslutats (omkring 
elen 15/10 1959). Antalet kurser och elever samt elen tidsmässiga i ör

delningen framgår av fig. l och 2. 
Skolans organisation har ändrats något (se siclll3) men kan ~[nnU 

ej sägas ha funnit sin slutgiltig-a form. Mera h~iron'l senare. 

Hel tidstjänstgörande 

lärare i: 

artilleritjänst 

ubåtstjänst 

mintjänst 

Stamoff 

Utbildningens bedrivande. 

CVOS (= till CBOS) 

Adj VOS 
Lärare i 

taktik 

Elever kurser 

Del tidst jä:·,srgöra n de 

lärare i övriga ämnen 

Reservoff SVK-off 
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Gällande kurs- och timplaner - reviderade senast av en arbets 
~rupp 1957-58 - återfinnas i "Förslag till FUSOF 1958" respek
t,~e "Förslag till FUROF 1958". En granskning av dessa föreskrifter 
v_:sar, att totala timantalet för de olika kurserna generellt sett förut
satter omkring 40 lektioner/vecka. Kursplanerna förutsätter även att 
betyg avges i de större ämnena. 
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Planerad utbildning vid VOS 15/10-59-15/10-60. 

vos. 
AOL, TOL, UOL, MOL, (Thai OL) 

Öriga stamoff. 

FC-ktJrS, UbjOK, MtbmOK, FljCmin 

V OSR. 

AOLR TOLR, UOLR, MOLR, MrbsOLR, 

SigSIOLR, UbjOLR, SkyOLR 

Rep.-kurser, Fl R. 

Ka.pt.-kurs, AOkR, TOkR, MtbsOkR, 

MOkR, SigSIOkR, UbOkR, UbjOkR 

Rep. -kurser, SVK 

Kapt.-kurs, Mtb, Svep 

okt dec febr apr JUill aug 

nov Ja11 mars maJ ju li 

1--1 '-''-"---

'--1 1-1 1_ 

[_[ [_[ 

Fig. I 

Fördelning till vapentjänster. 

Som framgår av den tidigare redogörelsen fö rdelas eleverna ti ll de 

fyra vapentjänsterna: 

artilleri, 
torped, 
ubåt och 
mm. 

Denna fördelning var i stort sett ändamålsenlig så länge pansar

skepp och kryssare normalt ingick i våra förband, men torde nu vara 

mogen för en översyn. För tjänst såsom ubåtsjaktofficer på fregatter 

och jagare och som FC/KommO mtbs och mtbm är för närvarande 

ingen officer tillhörande dessa fyra vapentjänster direkt användbar. 

Det ligger därför nära till hanels att utöka antalet vapentjänster med 

två nzimligen: 

v os 
FC-kurs 

UbjOK 

MrbmOK 

FljCmin 

v o sR 

Antal kurser och elever vid VOS 

Antal linjer 

Rep.-kurser, FI R 
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An tal elever 

7 

7 

Rep.- kurser, SVK 2 5 

-------------------------------------
Summa 

ubåtsjakt och 
motortorpedbåt. 

JO 183 

Fig. 2 

Ser man emellertid ti ll den vapenutbi ldade officerens funktioner 

ombord kan man även tänka siR en annan indelning, där målet för 

utbildningen skall va ra att göra elen vapenutbildade officeren allsidigt 

användbar på viss (a) fartygstyp(er ) . Följande vapentjänster kan då 

tänkas ersätta de nuvarande: 

Efter 
o utbildning Ersä tter genomgangen 

Vapentjänst avsedd för - nuva rande -

Artilleri- och torped be f a rrningar Arti'll eritjänst 
] agartjänst (sena re även robot) på moderna Torpedtjänst 

Jagare 

-
Mtbtjänst 

Alla befattningar på mtbs och m MtbsOK 

(mkb) samt på pansarkanonbåtar MrbMOK 
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---Efter genon1gången utbildning Ersättare Vapentjänst 
avsedd för - nuvarande _ 

--------
Ub!lts- och KommO ubåt samt ubåtsjaktoff på 

Ubåtstjänst 

Ub!ltsjakttjänst Jagare och fregatter 
offkurs i 

ubåts jakttjänst 

-
Mintjänst 

Alla befa ttningar på min- och min-

röjningsfartyg 
Mintjä nst 

l 
Utbildningen iland under '"OS t ·l l t"d " 01ce 'unnao·enomför- o l som nu står till förfoo· l l -· .. b as pa samma .. · bane c une er forutsattnmg att man 
g~ r anta let_ ~-im n en på kursplan en färre. 
gor klart for sig hu. l-" t . skall drivas fö. ff~ ang ~~atenel- och apparatstudium limpl igen 

. t o ICeren p a detta plan. 
~:lmskar anta let gemensamma lektioner i vissa a.. , overför v· .· · c mnen och JSS Ollenterande utbildning till KSHS allmänna kurs. 

.. Det iir givet. att andra alternativ kan t~· 1· _... o forslag till iinclracl va )en t·.. _ .o _ _ ,m ,as, vat to r ovanstaende 
aktuell a debatten l Janst Lu betraktas som ett inlägg till elen 

När skall vapentjänstutbildningen ske? 

J ag har t icli2·are nämnt att el et .. . .. l .. 
l 

" · at ons ·v-u·t lt t 1 c a de officerare ät· s -" t ·t .. . . ' c ' a an a et vapcnu lhil-< el s 01 som 1110 Jitgt 1 .o 1 . skapssynpunkter · )cLC e ur freds - och bered-

o Härför talar även andra skäl. Övero·-" - . .o . fa enheter till 
111

.omo·a och o f "'a:Jgen ftan stora. relatrvt sett · < be sma artyo· l· -· . - "l _ · cerare såvii l i FC- som l·omn O b f b d avet va utbtlclade. unga offi-
l 

' 1 - e attnmo-ar Syst t l .. oc1 erfarna tjänstegTenschef _ o b · eme mec fl era al rl!·c . · et pa samma fart l 0 11 o .. svmna, och det är inte lika Eitt att "H r o yg _,a. er pa att for-
kamrater. l\lföjligheterna att leda _< • ad och oanvJsnmg" av erfarna 
och de äldres och mera e ·f . opelt atwner fr~n centraler iland ökar - . . 1 al11as P ats torde 1 en .. - f . · _ attare bh 

1 
dessa centraler M 1_ .. .. nata tamtid allt . an ,an a ven forutse en alltmer markerad 
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förskjutning mot ubåtar -- ubåtar som i modernt utförande kan upp
träda avsevärd tid i uhige. Befattningarna ombord blir härigenom så
väl fysiskt som psykiskt allt mer påfrestande, samtidigt som anord-
11ingar för bekvämlighet och komfort minskar. När klarar man dylika 
påfrestningar b~ist? J o, när man är ung. 

Ett flertal omständigheter gör det alltså nödvändigt, att stamoffi-
ceren tidigt - och så tidigt som möjligt - kan utnyttjas i ansvars-
befattning inom sin vapentjänst. 

Redan tidigare har vapenutbildn ingen framflyttats ett halvt år 

111
en alltjämt dröjer det nästan tre ~Lr efter off icersutnämningen, innan 

den unge off iceren genomgått vapentjänstutbildning. Om man så där
till lägger 31/z års utbildning som aspirant och kaelett v id KSS plus 
de l lfz år fänriken "bara är fänrik" förefaller det inte omöjligt att 
effektivisera utbildningen något. Aven om man gärna önskar en viss 
mognad hos eleverna, n;ir dessa kommeneleras till VOS. torde det vara 
nödvändigt att elisponera om de första 6 åren så att vapentjänstut
bildningen itr klar tidigare. Vi har inte råd att låta dyrhar tid rinna 
undan, medan vi väntar på att officerare skall "mogna" . 

Utan att i detalj ha satt mig in i hur utbildningen vid KSS bedrives 
vill jag dock konstatera, att 31/:! år är en lång tid för att av en stuelent 
göra en fänrik i flottan. Man kan inte undgå att j;imföra dessa 31/z 
år med utbildningsticlen på civila högskolor, clär man - för att taga 
några exempel -- av samma stuelent utbildar en civilingenjör eller 
civilekonom på samma eller något bngre tid . Man bord e genom en 
konsekvent uppdelning av olika ämnesavsnitt mellan KSS och VO S 
kunna åstadkomma en vapenutbildad Linrik utan att avsevärt behöva 
förlänga elen nu gällande utbildningsticlen vid K SS. Den principiell a 
uppdelningen mellan cle håda skolorna skulle då bliva 

KS S = grundläggande militär utbildning, navigering och manöver 
samt allmänutbildande ämnen av typen malematik, språk, 
teleteknik och dylikt. 

VOS = VOK: vapenämnen. 
Gemensam kursplan för vissa ~tmnen av typen: samband, radar-

skydd , robot och flygtjänst 
Den " clubbelläsning", som tyvärr fortiarande förekommer, skulle 

härigenom försvinna och man torde även kunna samordna utbild
ningen av stamofficerare och reservofficerare, linj e R 
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Vapenofficersskolans framtida organisation. 

När det gäller utbildningen av stamofficerare har jag tidigare kon

staterat, att det ii. r Önskvärt, att samma lärare handha r utbildninge 

iland och ombord. Anta let lärare i förhållande ti ll skolans nuvarand
11 

ar~etsuppgi ~~er .. gö~ .. att detta tills vidare ej går att genomföra. Mång: 

S~(a l talar darfor tor, att antalet utbildningsledare vid VOS utökas 

sa att utbildningen av stamofficeren blir så effektiv som möjligt . 

I en kommande artikel är det min avsikt att behandla de speciella 

problem, som gä ller beträffande reservofficersutbildningen. I sam

band därmed avser jag återkomma till organisationsfrågorna i sin 
helhet. 
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Förläggning av mtbs-besäHningar 

Av kommendörkapten ULF REINIUS. 

Den tidigare diskussionen i detta ämne har sammanfattningsvis 

utmynnat i att uneler krigsmäss iga förhålland en mtbs-besättningarna 

bör kunna nöja sig med relativ t primitiva förLiggning-ar på eget fartyg. 

Fredsmässiga hänsyn kriiver dock viss standardhöjning, varför depå

far tyg bör anskaffas såsom "flytande pensionat". Enligt ingenjör 

Ramberg (nr l/60) förh indrar de höga kostnaderna, att nya mtbs 

fö rses med i fredstid acceptabla fö rläggningar. 

För att olika tänkbara alternativ ekonomiskt skall kunna vägas mot 

varandra, krävs en ganska omfattande utredning. N edanstående rader 

grundar sig, liksom tidigare insändares, enbart på subjektiva bedöm

ningar och mycket ungefärliga kostnadsberäkningar. 

Det är givetvis riktigt, att större delen av krigsmakten i krigstid 

måste räkna med ytterst otillfredsställande fö rläggningsförhållanclen. 

Naturligt nog får också vi på flottans fartyg uneler krigstid godtaga 

en enkel förläggningsstanclarcl, huvudsaken är ju att vi när så är möj

ligt kan få sova, tvätta oss och äta något så när hyggligt. 

Mtbs kommer i krigstid att få en operationsrytm, som härvidlag 

skiljer dem från t ex ubåtarna, elen fartygstyp, som i stort sett ligger 

närmast att jämföra med, när det gäller förläggningsproblem . Ubåts

besättningarna kommer att vistas till sjöss uneler relativt långa peri

oder och under tiden mellan dessa ges tillfälle till vila i goda förlägg

ningar i land. Såvitt kan förutses , kommer mtbs å andra sidan att 

med hög beredskap mellan operationerna tillämpa en mycket rörlig 

bastaktik Detta binder besättningarna ständigt till sina fartyg. E n för

läggningsstandard på mtbs något bättre än otill f redsställande måste 

medverka till att öka uthålligheten hos dessa fa rtyg. 

Återstår då att diskutera, hur förläggningsproblemen skola lösas 

för fredsmässiga förhålland en, då kraven på bostadsstandarden är 

högre. 
Det finns i fredstid tre möj liga alternativ att välj a på: förläggning 

i land, på depåfartyg eller på det egna fartyget. Frågans lösning påi

Verkas främst av ekonomiska men även av utbildningsfa ktorer. 

En la11d fö?·läggning kräver fö r ca 300 man av alla kategorier (mtbs-
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förbandet ca 220, basen ca 80) ett antal kaserner, mässar, matsala r 
expeditions- och friticlslokaler, kajanläggningar, transportbåtar et~ 
etc. Jag bedömer att en elylik bas, avsedel att användas enelast i freds
t id , icke ställer sig billigare än övriga alternativ. Dessutom kommer 
elen att utnyttjas enelast under 7-S m~mader av tll·et. I samband mecl 
översyner, övningsuppehåll, övningar inom andra områden och fö r
läggning till hemmahamnar kommer förbandet att vistas utan fi ir 
basen. 

Dessutom binder en landförläggning rent allmänt fartygen me1· ti ll 
ett och samma kustavsnitt och övningsområde, v ilket ur utbildning:;
synpunkt ~[r ofördelaktigt. 

Ett depåfartyg måste, förutom att fungera som förläggning, ha ti ll 
;[ndamål att göra förbandet relativt basoberoende också vad g;llk r 
torped- och verkstadsservice och stabens behov av utrymmen. Annars 
kommer anläggningar i land att krävas för dessa funktioner. På pen
sionatet tillkommer därför torpedklargöringsrum , motor-, tele- ocl1 
artilleriverkstad, expeditionslokaler, signalförbinclelser, förläggnin gs
utrymmen för denna personal och härutöver för depåfartygets egu1 
besättning p[L 30- -:1:0 man. 

Personal kostar också mycket pengar. Allt inbegripet torde det ta 
alternativ komma att bli betydligt elyrare än som skisserats av ingenjör 
Rahmberg. Ett depåfartyg löser dessutom endast förläggningsprob k
men, då samtliga rustade mtbs äro samlade till samma plats. Vid upp
delning av förbandet urJpstår samma problem som vid landförläou-::--:-. 

n mg. 
Fartyget kan i krigstid heller icke anv~[nclas för sitt ursprungliga 

ändamål. Mtbs hör ur säkerhetssynpunkt icke samlas till ett depii
fartyg. Dessutom kan det ej föruts~ittas, att depåfartyget alls kommer 
att befinna sig i elle1· i n;irheten av det område, cbir mtbs inlöper efter 
en operation. 

J ag tror att depåfartyget varken ur krigsmässig, försvarspoliti sk 
eller ekonomisk synpunkt ~ir en lämplig lösning av förläggningsp ro
blemet för mtbs-besättningar. 

Vad återsdr då ) Förfriggning ombord i eget fart)'9· Den nuvarande 
förläggningsstandarelen på mtbs är för permanent förläggning ombord 
1 fredstid i stort sett acceptabel. Svagheterna ligger i de dåliga sanitära 
förhållandena (tvättrum, bullernivå, luftväxling) och den något plott
nga planlösningen vad gälle r befillsförläggningarna. En utökning av 
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f 
.. Ja·· <Y<minc-sutrymmena ~i r därför knappast behöv lio- erforclerli o· ±or-or ,.,, ~ o' o 

bättring torde kunna erhållas genom bättre planering. Den nya mtbs-

pen kommer väl även att göras något större och ges en något fylli-
tY . .. . T 10" o o·are skrov±orm an typ . ;;;,, nagot som borde unelerlätta för kon-
~truktörerna att lösa hithörande problem. Möjligen kan förläggning
arnas relativa andel i tonnaget i stället något minskas. 

En i förhållande till primitiva, krigsm~issiga förläggningar - som 
dock kräver ett icke oansenligt utrymme - något förbättrad freclsmäs 
sig standard , bör sålunda enligt min mening icke behöva medföra en 
fö rdyring av fartygsmaterielen, som väsentligt överträffar kostna
derna för övriga redovisade alternativ. 

Kanske kan också genom förutseende planering en fredsmässig 
förläggning vid behov göras krigsmässig genom att vissa utrymmen 
alternativt kan tas i anspråk för materiel, som i full utsträckning be
höver ombordtagas först vid beredskapshöjning, t ex artilleriammu
nition av olika slag. 

En annan möjlighet, som kanske kan diskuteras, är om man med 
en höjning av sjötilläggen på mtbs i fredstid, "obekv~imlighetstillägg" , 

kan få de olika personalkategorierna att godtaga en icke fullt freds 
mässig förläggningsstandarcl . Det skulle i så fall vara det ekonomiskt 
mest fördelaktiga alternativet. 

Bibehåll alltså permanent förläggning ombord i eget fartyg för 
mtbs-besättningarna såväl uneler krigs- som fredsmässiga förhållan
den. Bibehåll också för fredsbruk elen nuvarande mtb-basen och full
följ i moderat omfattning elen där pågående moderniseringen . 
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Förläggningsproblem på motortorpedbåtar 

Av löjtnant THOR WI DEL l . 

Glädjande nog har IJasiörhållanclcna och speciellt förbggn ing::.pr0. 

blemen för v~tra motortorpedbåta r varit under debatt i denna vå r tid. 
skrift. Då j ag för närvarande t jänstgör som chef för mtb-IJascn på 
Gålö vill jag bidraga med några synpunkter. 

Vägledande för min ståndpunkt iir att göra dessa fartyg t ill så 
effektiva strid smaskiner som möjligt. Avkall på e iiektiviteten får 
icke göras av hänsyn t ill fredsmäss iga krav. Hänsyn måste ~iven tagas 
till kostnaderna så att fartygen ej göres större och därmed elyrare 
än som betingas av de vapen och hjälpmedel, som skall finnas ombord, 
maskineri, sjöduglighet och oundgängliga förläggningsutrymmen . Per
sonalen måste dock i fred ha goda bostäder så att utbildningsticlen 
blir väl utnyttj ad. 

För att söka utreda de krav som bör ställas på förläggnings ut rym
mena kommer jag att utgå från de tre beredskapsstadierna krig. neu
t ralitetsvakt och fred . 

Krig. 

Tidigare i debatten har vikten av rörlig basering framhållits. Tro
ligen kommer denna rörlighet att utnyttjas i så hög grad. alt !ör
läggning och bespisning måste ske ombord. Kraven på hög beredskap 
samt spridning i basen ur atomskyddssynpunkt omöjliggör för läggning 
av flera besättningar på ett depå fartyg. Den typ av förläggning oJll· 
bord, som jag anser kan accepteras ·i krig, finns på mtb typ T 42 
Där finns britsar som kan fä llas upp mot skotten samt luftmadrasser 
och sovsäckar. Delar av förläggn ingarna kan då kombin eras med t e:\ 
operationsrum, eldledningscentral, radarhytt och radiohytt. som då e.i 
längre behöver lida av utrymmesbrist. Gratis erhålles även resen·ut
rymmen i dessa rum för nyinstallat ioner av instrument som kan yt· 
terligare öka fartygets stridsvärde. En lämplig form av fö rplägnad 
har i sommar provats på T 106. Djupfrysta, färdiglagade port ioner 
uppvärmeles i en infraugn och kunde därefter serveras direkt i si t! 
förpackning. 
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j'{ e$ttralitetsva Id. 

Kravet på rörlig basering är under neutralitetsvakt ej så stort som 
under krig. Fartygen kan antingen repliera på ordinarie fredsbaser 
Jler om beredskapen så kräver vara spridela inom basen. Goda etapp

~injer kan uppr~ittas och permission kan i viss utsträcknin_g beviljas . 
Den fäl tmässiga förläggn ingen kan accepteras uneler elen ttcl fartyget 
är under gång ell er ligger i hög beredskap. U neler övrig tid bör bättre 
förläggning kunna erbjudas i befintliga hus i basen eller i depåfartyg 
som kan utgöras av inkallade fartyg. 

Fred. 

Den fältmäss iga fö rläggningen svarar ej mot de berättigade krav, 
som uneler fred kan ställas på förläggningsstandarden. Löjtnant Sjun
nesson har i sitt inlägg visat att vissa förbättringar kan uppnås genom 
andra planlösn ingar. Utan att öka storleken på fartyget är det dock 
omöjligt, att dessa små enh eter få den standard på förläggningarna, 
som erfordras. Goda tviittrum med dusch samt marketenteri och fri
tidslokaler kommer aldrig att kunna inrymmas på mtb . Förläggning 
och bespisning utanför fartyget kan lösas antingen med depåfartyg 
eller med landbas. E tt depåfartyg är dels dyrbart i anskaffning och 
underhåll, dels kan det ej utnyttjas effektivt i krig. Den mest eko
nomiska lösningen på fö rläggningsproblemet är lanclförläggning. Un
der den begränsade tid då far tygen är borta från ordinarie bas såsom 
vid krigsövningar, skärgårdsnavigering m m bör den fältmässiga för
läggningen vara ti llfyllest. Jämför med tusentals semesterfirare i tält 
och husvagnar. Men landförläggningarna på den ordinarie basen måste 
då i gengäld vara bra. Goda bostäder och arbetslokaler ökar arbets
förmågan, även för f lottans personal. 

9 
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Depåfartyg an en gång 

Av löjt n ant B. SJ U N N E SSON. 

Sedan min första artikel om fö rläggningsproblem på mtbs har det 
kunnat konstateras ett glädjande intresse för dessa trivselfrågor, såväl 
i denna tidskrift som i den allmänna diskussionen. Det tycks inte rada 
något tvivel om , att av dc tre skisserade alternativen : landfö rläggning, 
rullande landorganisation och depå f a r tyg, är det det sistnämnda, son1 
för de flesta verkar mest tilltalande. Då det kan anses fastslaget, att 
själva förläggningen av mtb-besättningarna löses bäst på detta siitt. ii r 
det inte min mening, att hiir huvudsakligen vidare utveckla denna del 
av depåfartygets funktion. I st~illet kan det kanske vara av intresse 
att eliskutera övriga argument för fartyget. Härigenom kan man 
kanske komma fram till en bild av det erforderliga fartyget, som in te 
helt överensstämmer med ingenjör Ra hm bergs (nr l 1960) - i Öv
rigt nog så intressanta -- skapelse. 

T1tlipanaros - - -

Som utgångspunkt för resonemanget välj er jag ett fartyg av den 
av ing Rahmberg föreslagna storleken- "paragrafbåten". V idare får 
det anses realistiskt att endast räkna med ett depåfartyg per mths
div ision (sex fartyg, ca 200 man ). J\!I tbs-divis ionen kan naturligtv is 
efter läsarens önskan utbytas mot ub-div, msvp-div etc. 

Då huvudsyftet med ett depåfartyg var, att skaffa förläggnings
och sanitära utrymmen för mtb-besättningarna, är det sjä lvfallet att 
största volymen under däck skall anslås för detta. Härvid är det sä r
skilt angeläget a tt bereda plats för särskilda rekreationsutrymmen 
eller mässar. Allt detta är också föredömligt planerat i ing Rahmbergs 
planritning. Av skäl som jag senare kommer till , kan det tyvä rr 
knappast anses vara ekonomiskt att konstruera och bygga ett far tyg 
endast för förläggningsbehovet Som vanligt får man nog tänka sig 
en kompromisslösning - inte minst för att få fartyget "politiskt gång
bart". J ag vill därför redovisa några synpunkter. som - enligt min 
mening - måste tillgodoses vid konstruktionen, ocb i görligaste mi'tn 
söka skissera, vi lka konsekvenser de kommer att få för fartygets in 
spe storlek etc. 
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Det behov, som först måste lillgodoses, ;[r servi cen . I detta sam
anfattas så v ä l förråd som verkstäder m m. För en mtb-div fordras 

11~tlunda främst utrymmen för torped, art illeri (robot) och tele. Hur 
:~ara förråd av stridsamm un it ion. som skall medföras blir en senare 
fråga - det kan här endast konstateras, att enbart det blygsammaste 
förråd av reservtorpeder kräver stor plats. Det kanske allra angeläg
naste av all a servicebehoven finns på telcsidan, där materielen på små 
fartyg är utsatt för hårda påkänningar och där reparation smöjlighe
terna ombord såväl materiellt som personellt är minimala. Enbart på 
denna serviceverksamhet torde fin nas mycket att vinna såv~il ur strids
viircles- som rent ekonomi sk synpunkt. Beträffande förråelen av am
munition etc måste det innebära en avsevärd lättnad för basorganisa
tionen, om kompletter ingar till en mtbcliv på spridningsplatser kan ske 
till ett fartyg i stället för till sex. Av öv riga förråd, som. bör f innas, 
är livsmedel och sj ukvård de väsentligaste. Att däremot räkna med 
bunkringsmöjligheter för mtb är nog att gapa över för stort stycke. 
Detta ·kan lösas t ex genom att utnyttj a SASEK-behållare vid sprid
ningsplatserna. 

Ur utbildningssynpunkt bör fartyget kunna utnyttjas för målgång 
vid torpeclskju tningar. Detta är särskilt angeuläget nu, då flera av 
våra " vanligaste" målfartyg är på väg att utgå. Torpedskjutn ingar 
mot jagare iir visserligen en fu llgod ersiittning, men man måste kom
ma ihåg, att målgång stör jagarens egna övningar och ställer sig rent 
driftsekonomiskt ganska dyrbart. Man kan också tänka på det behov 
av målfartyg, som uppstår för snabbutbildning vid mobilisering -
och på vilket sätt detta bellov i så fall skall kunna täckas . .Ä. ven ur 
skolutbildningssynpunl.;:t skulle fartyget kunna tjäna som lämplig platt
form, exempelvis för flottans telepersonaL 

Det ej minst viigande motivet är att skafia utrymmen fö r mtb-sta
ben. Som fö rut påpekats, är denna synnerligen illa lottad , då det 
gäller arbetslokaler och förläggning ombord på mtbs. Alla större skriv
arbeten måste med nödvändighet ske iland. Detta utgör i fred n a tu r
ligtvis ett ganska blygsamt hinder, då fartygen är samlade i basen, 
~en så snart fartygen kastat loss är elivisionschefens dirigeringsmöj
ligheter från land starkt begränsade. Att under en tremånaders rörlig 
Period bo i kappsäck, ~ir något som mer än väl motiverar sjötill ägget! 

Slutligen måste fartyget utrustas med någon form av självskydd 
exempelvis 10 mm akan. 
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---· men gö r den! 

Då nu önskemålen ~ir klarlagda vore det naturligt alt kasta sj,, 

över ritbordet och skapa. Detta överlåter jag emellertid gä rna åt ni'~ 
gon mer kvalifi cerad - jag vill dock gärn a bidra med några "byg-g. 

klossar". 
Förläggning av fo lk skapar behov. inte bara av ko jplatser, li vsmedel 

och ordentliga kök, utan iiven av goda transportmöjligheter för be. 

siittningarna. Uppskattningsv is fordras minst två motorbåtar av ja. 

gartyp samt en snabb "stabsbåt". Kunde elen av ing Rahmberg skis

serade helikopterplatsen iivcn komma till stånd, skulle naturligt vis 

möjligheterna till orderdistribution och elylikt väsentligt unclerhitlas. 

Förråd och service av torpeder fordrar ti llgång till kran, som dock 

Limpligen kan kombineras med båtarnas. Teleservicen kriiver en or

dentlig verkstad samt utbytesförråd. Förutom extra livsmedelsförråd 

(el j up frys- och artilleriammunitionsutrymmen) bör man allvarligt 

Överväga ett vattenkompletteringsförråd för mtb. 
Om fartyget skall utnyttjas för målgång iir önskemålet, att fa rten 

skall uppgå till minst 18 knop. Detta rimmar ä ven med kravet på 

snabba förrådskompletteringar vid förläggning utanför bas. Dessa sa

ker kommer väl troligen att öka såväl motorns som drivmedelsförrå

elens dimensioner. 
Slutligen kräver naturligtvis en sjögående stab tillgång till expedi

tionsutrymmen. Bestyckningens storlek och utfo rmning lämnas t ills 

vidare därhän i detta sammanhang. 
Summerat kommer tyvärr dessa nytillkomna utrymmen och vikter 

att öka deplacementet på ing Rahmbergs föreslagna paragrafbåt upp 

till gissningsvis ca 1200 ton. Som jämförelse kan nämnas, att denna 

storlek rimmar väl med de tio(!) depåfartyg, som västtyska flottan 

just nu bygger. Den nyligen sjösatta torpedbåtstendern "Rhein" är 

på ca 1500 ton, och farten ;ir satt till 22 knop. Tyskarna har förv isso 

dragit konsekvenserna av elen rörliga bastaktikens betydelse! 

Vem betalar? 

"Ja, det här var nog bra. men vad har man egentligen vunnit 

utöver naturligtvis att mtb-besättningarna får ett drägligare liv ?'' 

frågar sig naturligtvis elen budgetinriktade läsaren. Man bör då kom· 

ma ihåg, att bakgrunden och vinsten ligger - förutom i ökad triYsel 
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..-- i att stridsfartygen vinnet- ökad volym och vikt för insta ll ation av 

·I -ti o· stridsmaterieL Om elen ( tele-) tekniska utvecklino-en fo,·to-a" 1-,n'" b . b \o 

50111 den börj at, står man redan nu inför kravet att öka mtbs storlek , 

kanske med ändrade prestanda som följd. Genom att utnyttja depå

iartyg kan man emellertid "stjäla" utrymmen och vikt från förlägg

ningar och personlig utrustning m m, och därmed kanske kunna be-

11å!la nuvarande deplacement. Och därmed har kanske depåfartvo·et _, 
"beta lt" sig sFilv! 
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Det sovjet-japanska sjökriget 1945 

Av J. MEIST ER. 

Y i el konferensen i J alt a förband Sovjetunionen sig aH på 

begiiran av Förenta Staterna förklara J apan krig tre månader 

efter Tysklands kapitulation . Fastän J apan redan då var mycket illa 

däran, och kriget redan var förlorat, fruktade amerikanarna, att en 

landstigning i J apan skulle kr~iva stora människooffer. Kunde det å 

ena sidan verka lockande att i stället för de dyrbara amerikanska sol

daterna få insätta sovjetiska trupper, så hade hela planen å andra 

siclan elen svagheten, att ryssarna på grund av brist på amfibiematerial 

inte kund e landstiga på de japanska huvudöarna, utan endast i biista 

fall kunde anfalla de i Mandsjuriet stående japanska förban den. 

Att Sovjetunionen el en 13.4.1941 hade slutit ett femårigt icke

a ngreppsförclrag med J apan förefaller det som varken ryssa rna 

eller amerikanarna had e tagit intryck av. I juli företog Japan son

deringar via cle neutrala staterna angående ett vapenstillestånd , var

vid Sovjetunionen dock höll sig fullständigt avvisande, sedan den 

redan i april hade förklarat nonaggressionspakten ogiltig. 

Den 6.8.1945 föll elen första atombomben över Hiroshima, och den 

9.8. elen andra Över N agasak i. Sovjetunionen förklarade J apan krig 

elen 8.8. och började angreppet fö ljande dag precis på dagen tre 

månader efter den tyska kapitulationen, vilket väl är den enda mel

lanstatliga Överenskommelse, som Sovjetunionen någonsin har full

gjort. 
Japans läge var redan hopplöst. Av elen en gång så mäktiga fl ottan 

återstod bara ett hangarfartyg, en lätt kryssare, c :a 25 jagare och 

50 ubåtar samt något hundratal små- och hjälpfartyg, delvis lätt 

skadade och praktiskt taget utan bränsle. De fyra sista slagskeppen, 

sex hangarfartyg och några kryssare blev i slutet av juli sänkta av 

amerikanska flygplan i japanska hamnar eller så svårt skadade. att 

de inte kunde använd<\s för vidare krigföring. 
I Manclsjmiet stod enligt sovjetiska uppgifter åtta japanska ar

nH~kårer med utpräglade elittrupper, som ännu inte hade liclit något 

nederlag, c :a 5 000 kanoner, l 000 stridsvagnar och l 000 flygplan· 

Därtill kom också sämre manels j uriska och kinesiska enheter 

tillhörande Nanking- och Mukden-regeringarna, vilka lydde under 
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. pansk regim. Minst två j apanska armcer befann sig i N ordkina i 

J~rid med Chiang-Kai-Shek. 
s l . 

De efter om m ng 1928 systematiskt uppbyggda självständiga sov-

·etiska Fjärran-Östern-armeerna blev mellan maj och augusti 1945 

-~ö rstärkta genom västerifrån kommande trupp- och materialtrans

porter och om!attacle slutligen uneler ledning av marskalk A. V. 

Vassilevsky BaJkalfronten (marskalk P. J. Malinovsky), första fjär

ranostfronten (armegeneral M. A. Purkaev) och den andra fjärran

ostfronten (marskalk K. A. Meretzkov) liksom några mongoliska 

divisioner och koreanska enheter. Den sovjetiska Stillahavsflottan, 

sotn likalecles var unelerställd Vassilevski, ledeles av amiral I. S. Yuma

schev, Norra Stillahavsflottan av konteramiral V. A. Anclreev och 

Amurflottilj en av konteramiral N. V. Antonov. För att koordinera de 

sovjetiska fartygens verksamhet, beordrades överbefälhavaren, ma

rinkommissarien flottamiralen N. G. Kusnetzov, till Fjärran Östern. 

Den ryska Stillahavsflottan bestod sommaren 1945 av två kryssare 

av Kirov-klassen, som sannolikt kort dessförinnan trätt i tjänst, 

omkring tio moderna och två äldre jagare, flera kanonbåtar, ett halvt 

dussin torpedbåtar, uppskattningsvis 100 motortorped-, pansar- och 

vaktbåtar delvis av amerikanskt ursprung, omkring 100 utländska, 

övervägande amerikanska minsvepare och ubåtsjagare, 100 ameri

kanska landstigningsfartyg och 30 fregatter. Tillsammans hade USA 

från och med 1943. men framför allt sedan våren 1945, ställt till 

ryssarnas förfogande 481, huvudsakligen små krigsfartyg, som näs

tan alla med unelantag av några motortorpedbåtar och ubåtsjagare 
befann sig i Fjärran Östern . 

M~st fruktade japanerna elen till omkring 90 enheter uppskattade, 

relattvt moderna sovjetiska ubåtsflottan och det likaså mycket starka 

rY.ska marinflyget Den sovjetiska stillahavsflottans och marinflyg

fo~bandens personal insattes 1941- 1945 på olika tysk-ryska krigs

skadeplatser, så att de nu mot Japan insatta sjöstridskrafterna för
fogade över viss krigserfarenhet 

1943 förflyttades elen l :a ubåtsbrigaden från Vladivostok till den 

amerikanska västkusten och därifrån via Panamakanalen-Guanta

namo-Halifax- Island och England till Nordryssland. Av fem ubå

t~r uppnådde fyra sin destinationsort, medan en blev torpederad 

'~ td den amerikanska västkusten av en japansk ubåt. Vid krigsut

brottet 1941 sänkte också japanska flygare minst sex sovjetiska last

fartyg i Hongkong och andra farvatten i Fjärran östern, medan andra 



130 

sov jetfartyg senare föll offer för amerikanska ubåtstorpeder. Ja· 
panska örlogsfartyg kontrollerade mellan december 1941 och april l945 

194 sovjetiska handelsfartyg, som förde krigsmateriel från U.S.A 

till sibiriska hamnar. Dock blev varken dessa fartyg eller materidet 

som användes mot de med J apan fö rbundna tyskarna beslagtaget. 

Japan gjorde allt för att undvika en konflikt med ryssarna, särskilt 

som de svåra gränstvisterna vid Khalkhin-Gol 1939 och vid Khasall' 

sjön 1938 icke hade utfallit till de japanska vapnens fördel. 
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sov j etiska angreppet, som insattes med överlägsna och seger-

. Dc\rupper från norr (Bajkalfronten) i riktning Mukden , Kharbin 
1'

15s\sitsikar blev framgångsrikt, medan den l :a fjärranostfronten 

oc? öster likaså skulle rycka fram mot Mukden och Kharbin och 

fra~ den västra f lygeln mot J ants in och Seishin. Den 2 :a fjärranost 

me ten tryckte under ticlen från norr mot Kharbin och ställde trup

frontill förfogande för erövring av Sachalin och Kurilerna. F lottan 

per lie understödja den l :a fjärranostfronten genom att intaga de 

sk~eanska och mandsjuriska hamnarna, samt avbryta sjöförbindel-
kOl f .. l . d Il . k 

a mellan J apan och Korea och or 1111 ra even tu e a Japans a 
5ern 
ktioner mot den ryska kusten. 

a Den 9.8.1945 överskred sovjetiska trupper gränsen och framträng

de mycket raskt (ända upp till 150 km per dag! ), trots att regnet 

öste ned. Samarbetet mellan flotta, luftvärn och arme blev fram

gångsrikt __ på. fyra _sektorer, Amur:. Korea, Kurilerna och, Sachalin, 

varvid SJOStndskra tterna var av storsta betydelse for armens snabba 

frammarsch. 
Den från första världskrigets tid stammande ryska Amurf lottiljen 

var uppdelad i fyra brigader, en självständig division och två av

delningar pansrade motorbåtar, tillsammans 200 krigs- och h j ä lp

fartyg, däribland 6 tungt bestyckade monitorer, 11 kanonbåtar, 52 

pansrade motorbåtar, 12 minsvepare och talrika patrullfartyg. Enligt 

obekräftade uppgifter skall Amurflottan också ha elisponerat några 

flygavde lningar. Flottans huvudstation var Khabarowsk. Den ja

pansk-mandsjuriska Sungariflottiljen förfogade över 5 kanonbåtax·, 

12 pansrade motorbåtar, 10 patrullfartyg, 3 stora och omkring 110 

små landstigningsbåtar liksom några hjälpfartyg och uppdelades i 

två avdelningar i Futsin och Tsiamusi. 

Egendomligt nog drog sig elen japanska flodflottiljen, som vid 

krigsutbrottet låg vid Sungarimynningen, omedelbart tillbaka till Khar

bin utan strid och förhöll sig under hela fälttågets förlopp mycket 

passiv, så att de sovjet iska fartygen knappast stötte på något mot

stånd f rån detta håll. 
Amurflottiljen kunde följakt ligen nästan uteslutande ägna sig åt 

att nedkämpa japanska ställningar, befästningar och trupper längs 

f_lodvägarna och transportera armeförband från elen ena stranden 

bli den andra. På natten elen 9.10.1945 gjorde 177 fartyg ur Amur

flottiljen , däribland en monitor, 5 kanonbåtar, 24 pansarbåtar, 10 

R-båtar, 11 glidbåtar o s v) med understöd av 101 :a skyttedivisionen 



132 

Ke~men·R~bolov 

- ~ C:lve,-sk ~fF'.,_; ,.,. ~ 

:==::) , }v-qm 1nav- sch 

e:1 framstöt på Amur mot Sachaljan, som den 10.8. efter beskjut
nmgen fö ll för landstigningstrupperna, som redan tidigare efter svagt 
motstånd hade besatt några öar i floden. 

Tack vare gynnsamma väderleksförhållanden (natt, regn, sikt c :a 
100 meter) lyckades ryssarna överraska japanerna, tysta deras artil
leri och sänka sex mands juriska gränsvaktsbåtar. Mellan den 10.8. 
och 1.9.1945 överskeppades vid Sachaljan 22.845 man, 425 kanoner, 
277 stridsvagnar, l 489 lastfordon, l 574 hästar och 118 ton under
hålisma teriel. 

På eftermiddagen den 10.8. överskeppades 266 :e infanteribataljo
nen vid Aigun, men stötte på häftigt japanskt motstånd, som frå.!l 
monitoren Aktivnyj, kanonbåten Krasnaja Zvezda och pansarmotor
båtar först kunde brytas efter 33 timmars artillerield. Aigun föll den 

Flodm oni torerna Sverdlov och Dalnyvostockny K omsomolety vid fuina ll . 

1-tS. fLlr skeppades nu nlCi lan elen J1 .8 . och 1.9. med h jälp av n ågr~ 
kanonbåtar, pansar- och R -båtar samt h jä lpfartyg ~-t 891 man,_ 406 
kanoner, 4 7 4 st ri dsvagnar, 3 G-± :J lastfo rdon, 4 933 hastar och 1 u 000 
ton annan materiel öv er Amur. E n likna nde operation in leddes natten 
10- 11.8. mot Tsike, som ledde t ill stadens eröv ring redan på för 
middagen den ] l :e. Samma dag blev det 368 :e skytteregementet över
satt. Japanerna drog sig tillbaka från övre och mell ersta delarna av 
Amur vari o·enom 1 500 km f lodväg kom under ryssarnas kontroll. , h d . På Sungari , en från det inre av Mandsjuriet i Amur myn~an e 
b~flod, ägde också viktiga operationer rum . Mittemot Sunganmyn-
111nge11 hade Sovjet sammandragit sina starkaste flodenh eter for att 
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Landstigningstrupper debarkerar från rnanitoren Sverdlov vid Z:uinan. 

kunna understödja 1 :) :c a rmens frammarsch. l\I ecl hji ilp av ~:; iar
tyg , diiriblancl mon ituren Da/n cvostotjn_vj /{omsomo /els och S vcrdlo·u , 
kanonhi'rten Prolclarii och va rdera två pan sa r- och H-bi'rtsavclel
ninga r blev det 630 :e skytteregementet Överskeppat batalj onsvis på 
6 bogserbåta r. 7 pråmar och~ minsvepare på morgonen elen !J X un
der a rt i 1\eri - och f lygunderstöd i F uinan. Det ] II /630 :e skytterege
mentet anviindes till eröv ringen av Ts in deli , Ftou och Gaitsi . Des
sa orter va r dock delvis redan tagna i besittn ing merl hj ~i l p av enhe
ter, som överskeppats av sov jetiska gränsvakter. 

Också hiir drog sig japanerna snabbt t ill baka t ill !\murs hiigra 
strand. På kvällen den 9.8. började de sovjetiska örlogs- och handels
fartygen överföra den 361 :a skytted ivi sionen. Detta var fullbordat 
den 10.8. på förmiddagen och monito rerna Krasny Vasta lt och Le11i11 
åtföljda av pansarmotorbåtar trängde in i Sungari. Japanska ställ
ningar och elen ena staelen efte r elen andra fö ll därefter i flottil jens 
och de inskeppade sovjettruppernas våld. Stäclerna Sungari och T unt
sian kapitulerade redan elen 9.8. och de på den högra Sungaristrandell 
framryckande sovjetiska trupperna kunde härefter vid behov få ar· 
tilleriunclerstöcl av flottiljen . Ryssarna skapade nu en spaningsav· 
delning (monitoren Sun-Yat-Sm och några pansarmotorbåtar) och 
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Ierstoel sa vdeln i ng (monitore rna Lenin och Krassnyj Vostok) 
två skyttebatalj oner 

une ~ o 

el:l tre st pan sarmotorhata r ) . som tog ombord 
OL 1 J -t t sto rm ..:om p am. 
rch

1 
:el f lodminröjningshålar 1 täten återupptogs framryckningen den 

1\i och staden T sukin nådeles redan samma morgon. Trots att en 
t l-~ j - 011 anlänt och eldund erstöd erhöll s av mon itorerna och pansar
b: ta 1} samt den på l an clsv~igen anlända pansarkåren gjorde japanerna 
]Jata otst f1nc1 som fö rst kunde brytas efter ankomst av ytterliga re -e"t m < ' - -·-, ~ batalj oner elen 12.8. De ryska tartygen led sto ra personaltorlus -
:;;_ Japanerna fö rsökte spärra f loelen medelst två ~änkta flocl:råt~lar , 
·ilk et dock v1sade stg verknmgslost. F lodflotttlj en komplette! ade 

1 ·änsle och ammunition och tog upp frammarschen tJI\ el en omknng 
\H< T . 1 . J.. -1 1 l el l tOO km av lägsna staelen . s ramu tse 11. am te t aggs ..:eppet .• ~n:tr e-

Cl -sf1 J ·a och 2 ·a f lodbrigaden 301 :a och 388 :c sky·tted tvtstonen rog o'< . . . . . ' .. . samt 10 :e och 29 :e f lygcl lVI slOnen (Jakt) v tcl ope rallon~n. Japanska 
s ärrstiillninga r nedkämpades genom landsatta trupper vtcl Kekhoma, 
.fsiantsch en och Susutun. Försök att hejda och stö ra den ryska f ram
marschen genom brospr~ingningar och drivande timmerflottar hade 
bara ringa effekt, likaså spärrförsöken med 17 s~in l.;ta bogserbåtar 
och lastpråmar. 

Uneler elen oemotståndliga sovjetiska fram marschens tryck uppgav 
japanerna också Tsiamutschi, där endast 500 frivilliga stannade kvar. 
Den 16.8. landsatte ryssarna två kulsprutekompanier och ett spanings
detachement transporterade på 3 :e R -båtsavclelningen med unelerstöd 
av monitorer vid Mingal, medan 2 :a avdelningens pansarbå
tar bistod el en vid L ints ianku av överlägsna japanska stridskrafter 
angripna 34 :e skytteelivisionens förtrupp . Tsiamutschi intogs av ryss
arna på förmiddagen el en 16.8. , och delar av den 7 :e japanska bri
gaden måste g·e sig. 

På eftermiddagen elen 1G.8. återupptog ryssarna frammarschen 
mot Sans h in. Efter några timmar kom förtruppen (mon i to ren SuJt
r at-Sen och 3 pansarbåtar ) i strid med en japansk bataljon vid 
Aotsin. Ryssarna landsatte delar av 632 :a skytteregementet, som efter 
en kort strid tvingade japanerna till kapitulation (japanska förluster: 
2i fa llna och 886 fångar). Då ryssarna uppger att enelast G 000 pat
roner togs som byte, kan antagas, att japanerna led brist på am
munition. 

Det kom till ytterligare en strid elen 17.8. vid Khunkh edao, där 
Japanskt fält artilleri också deltog . Monitoren Sun- Y at-Sen anmälde 
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personalförluster och skador, och ryssarna måste a v vakta den iörsta 

flygb_rigaclens ankomst , som anliincle först på eftermiddagen. l·:fter en 
halvt1mmes eldgivning landsattes trupper. Genom monitorernas be

skjutn}ng kunde det japanska motstå1~clet slutli gen brytas fö re mid 
natt . .S u n - l- at-Sen had e erhållit åtta tr~i Har a v 7 ,G och 4,G cm b l iber. 
och de flesta R-båtarna erhöll också skador. Genom användn ing al' 

konstg]~rd dn~ma hade cle ryska fartygen undg~ttt svårare bcskjut
lll~lg. T1cllgt pa morgon en elen 18.8. förenad e sig l :a och 2 :a ilod

bngaclen och landsatte med unel erstöd av monitorer 632 :a sk l'tte
regementet i hamnen i Yuitziatun-Sanshin. Åtminstone tre vi rt kaj 
liggande j a panska fartyg siinktes med a r tillerield. 

Då J apan hade kapitulerat infö r västmakterna elen 1 G.8 .. och det 
militära läget i Manclsjuriet snabbt försämrades, inställde cle japanska 

trupperna i Sansbin striden. Kap itu lationen iigclc rum on~hord på 
~omtoren Da!n:,rwostocl?tschny J\. o111somo fcts. I anslutning härtill 

ater tog de tre flodbrigaderna frammarschen uppför floden och an
lande utan att stöta på vidare motstånd den 21.8. ti ll K harbin, där 
den Japansk-mandsjuriska Sungarif lotti ljen togs som byte av ryss
arna. 
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)'tterligare operationer iigclc rum på L.:'ssuri, en i Amur mynnande 
.. 

15
flocl. Med understöd av fvra kanonbåtar och fem R-båtar över-

~1 • 

g1, -ecl p<"t eftermiddagen den 9.8. delar av det 13 :e och 513 :e skyttc-
sk~ementet floelen vid Sheremetjew 8 km norr om den mandsjuriska 

r;:den J)unanjen och erövrade denna stad vidmiddagstiden med hjälp 
5

. 1110torkanonbåtar. De ryska fartygen trängde slutligen fram ti ll 
av 1 

• 
1 00

crakovo oc 1 tog pa morgonen elen 10.8. med två kanonbåtar och 
y " o några R-batar och pansarbåtar J aokhe under eld, som kort 
dä rpå stormaeles a v 5 :e skytteregementet. Mellan elen 10. och 14.8. 
passerade här delar av 35 :e skyttedivisionen (6 060 man, 50 kanoner 

och 150 lastfordon ) Ussuri uneler förfö ljandet av de på land till 

Funsin vid Sungari tillbakadragande japanska trupper. En ytterli
aare landstigning unelerstödd a v fyra pansarbåtar ä o· de rum mellan 
o ' o 
J(hatoy och Syclaolinzy, så att japanerna måste lämna sina för-

svarsställningar vid Ussuri redan efter några dagar och dra sig till
baka till Mandsjuriets inre. Slutligen företog också Sovjet landstig

ningsoperationer vid Chankhasee med understöd av pansarmotorbåtar. 

Trupper från elen första fi~irranostfronten, som embarkerat i Kamen

Ribolov, landsattes den 9-10.8. på tre olika platser vid japanska 
kusten och började efter att ha Övervunnit det japanska motståndet 
marschera mot Mandsjuriets inre. 

Tack vare den skickligt uppnådda taktiska överaskningen nästan 
överallt lyckades de sovjetiska trupperna omedelbart vid krigsutbrottet 

överskrida Amur på fyra och Ussuri på tre ställen, fastän japanerna 

för fogade över starka strandbefästningar på vissa sträckor. Så hir vid 

Sakhalian på en gränssträcka av 85 km ha funnits sammanJao-t 250 be

fästningar (däribland 136 bunkrar och 30 spärrfort) med et~ djup av 

10 till 20 km och vid Tsike på 100 km front 134 befästningar därav 

77 bunkrar och 52 spärrfort På vissa sträckor förfogade ja1;anerna 

också över tungt artilleri. Däremot visade sig knappast japanska flod

stndskrafter lika litet som japanska flygplan. Minor tycks japaner
na endast ha använt i enstaka fall. 

I jämförelse med operationerna på de parallellt med fronten lö

Pande f loderna Amur och Ussuri visade sig insatserna av den sov

~~!~ka _f lott_ilj en på. elen vinkelrätt mot_ fronten löpat:de Sungari en
f" e, sar skilt som ppanerna endast kampade med sma eftertrupper 
or att vinna tid. Mot den kraftiga elden från fyra eller fem ä ldre mo

nltorer hade de intet likvärdigt att komma med . Den sovjetiska 
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överlägsenheten t ill lands . på vatten och i luften tilltog med nr 
dag. Mellan den 10.8. och den 1.9. 1945 skeppades sammanlagt 
104 737 man, 649 stridsvagnar, 1 109 kanoner, 6 011 lastfordon och 
8 097 hästar med h jä lp av den sovjetiska f lodflottiljen över gräns
floden . Amurflottil jen hade på ett övertygande sätt bevisat sin an
vändbarhet gentemot en materiellt svagare motståndare, som visser
ligen redan vacklade i sin stridsvilja. Utan flodstridsfartygen hade 
det inte varit möj ligt att övergå de breda floderna så snabbt och 
med så små förluster. Mot en fullt stridsduglig japansk motståndare 
hade dessa operationer säkerligen inte för löpt så snabbt. delvis kan
ske inte heller varit möj liga , om inte det totala sovjetiska luftb erra
väldet hade satt sin stämpel på hela fälttåget. 

O p erationer mot koreans/w ostkusten. 

Den andra tyngdpunkten för de ryska sjöstridskrafternas ve rk
samhet utvecklade sig från V Iadivastok i riktning mot elen koreanska 
ostkusten. I de ko reanska hamnarna befann sig endast några japanska 
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Sovjetiska motortorpedbåtar typ G-5 i Yukis hamn . 

fregatter, minsvepare och n~tgra andra smärre hj~ilpfartyg utan strids
värde och i flera f all u t an drivmedel. Sov j et öppnade fient ligheterna 
med tah·ika luftangrepp den 9 och 10.8. p~L kmmarna Yuki och 
Rashin. Sammanlagt insattes dessa dagar totalt 300 plan, Yarvid 
mot en sovjetisk flygplansförlust fle ra transportfartyg, en tankångare 
och en jagare uppges ha sänkts. P å natten mellan den 9 och 10.8. 
angrep sov jetryska motortorpedbåtar Yuki, Seishin och Rashin och 
rapporterad e sänkning av fyra transportfartyg i Rashin och fem 
fartyg i Seishin. 

Ytterligare torpecltriiffar uppnådeles p;t tre japanska enheter den 
11.8. Därmed bedömdes de japanska sjöstr idskra fterna i koreanska 
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farva tten vara eliminerade, och sovjettrupperna igångsatte elen först 
landstigningsoperationen på kv~ill en den 11.8. Denna riktade sig 111 0~ 
Yuki, medan samtidigt från norr framryckande ryska armdörband 
från l :a f järranostfronten genombröt gränsbefästningama. l Tncler 
befäl av konteramiral Ivanovski lämnade landstigningsförbanclel , s0111 

bestod av två fregatter , en minsvepare, två vaktbåtar och åtta lll tb 

på kvällen den 11.8. i grupper Nov ikbukten i hårt viider och miht; 
uneler natten söka skyeld i Troitsabukten och kunde därför fij rst Pit 
kvällen elen 12.8. utan att stöta på motståncl landsätta elen insk eppa. 
de truppen, 879 man från 1-±0 :c spaningscletacbcmentet, 390 :e kpist. 
bataljonen och 75 :e marininfanteribataljonen i Y u k i. Staden hade 
under tiden erövrats fr~m lanelsielan av 303 :e jiigardivisionen. Ryss. 
ann satte omedelbart igång med en omfattande överflyglande lancl. 
stigningsoperation mot Rashin, som mellan den 9 och 1 J .8. tutalt 
angreps av 418 flygplan. Den första vågen, ett kompani av 354:e 
marininfanteribataljon en och 1-1-0 :e spaningsdetachementet, embar
kerad på två ubåtsjagare och två mtb skulle understödjas av en 

patrullbåt, två minsvepare och sex vaktbåtar. De båda från Vladi
vostokbukten kommande ubåtsjagarna med 140 :e spaningsdetache
mentet ( 68 man) landsatte dessa i hamnen i Rashin vid 9-tiden den 
12.8. uneler det att de båda motortorpedbåtarna med marininf.komp. 
(95 man) först anlände en timme senare. Trots j apan sk artillerie ld 
lyckades man mot middagstid urlasta dessa trupper i Annahamnen 
och slutligen anlände också sjövägen elen J 3.8. 358 :e inf.batt. t 611 
man med 4- 7,6 och 2-4,5 cm vapen ) . Uneler trycket av de från 
norr framryckande ryssarna utrymde japanerna staelen kvarlämnan· 
de 277 stupade och 292 sårade, medan de ryska förlustern a blott 
skall ha uppgått till 7 döda och 37 sårade. Sporadiska j apanska luft· 
angrepp avvärjdes av det sovjetiska fartygsburna luftvärnsarti ll eriet 
Den 15.8. anlände trupper från 25 :c armen landviigen till Hashin 
Redan den 14.8. röjde fem minsvepare, tre R-b~ttar, två nätutbggare 
och ytterligare några fartyg magnetminor, som tyclligen lagts av 

amerikanska flygplan. Fastän J16 minor oskaclliggj or des i augusti 
sj önk en mtb och tre ryska transportbåtar, medan två transportfartyg. 
ett tankfartyg, en minsvepare och en vaktbåt skadades. Enligt ryska 
källor skall amerikanarna kort dessförinnan från luften ha u tlagt 
200 minor utanför Seishin och 270 vid Rashin. 

Från .i apans k sida före ligger visserligen en uppgift (Cap t. Atsushi 

Hl 

Sovjetiska motortorpedbåtar av amerikansk typ till sjöss utanför Rashin. 

Obi: Escort warfare in \!VvV II", offenliggjord 1953) , enligt vilken 
den 9.8. 1945 en liten japansk konvoj bestående av fem mecl salt och 
proviant lastade kustfartyg under eskort av tre eller fyra fregatter, 
nära Rashin skall ha angripits av on1.kring 80 sovjetiska flygplan. Med 
ledning av erfarenheter från amerikanarna räknade japanerna med 
konvojens totalförlust och blev därför angenämt överraskade, då 
konvojchefen efter 30 minuter kunde meddela, aU angreppet hade 
avlöpt u tan någon förlust för japanerna, eftersom ryssarna fällt sina 
bomber från stor höjd. 

Seishin var n~ista angreppsmål för ryssarna. Denna stödjepunkt 
för lätta japanska enheter hölls av ungefär 5 000 man med stöd av 
120 bunkrar. I Överensstämmelse härmed insatte också Sovjet star
kare krafter. Unel er ledning av amiral Yumaschev skall elen gamla ja
garen V of lwv, minutläggaren A mur, 2 torpedbåtar, 6 fregatter, 7 min
svepare, 12 landstigningsfartyg, 18 mtb, 6 vaktbåtar och 7 transport
fartyg tota l t ha lanelsatt 6 971 man. Dessa till hörde J 3 :e marini n f. 
brig 6'! · 1 3-- · · b · ., ~.a oc l :;;;:e mann.mf. att. samt 140 :e spanmgsdetachemen-
let. Av f lygplan deltog 188 bomhplan och 73 jaktplan i operationen. 
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Truppernas inlastn ing började redan den 11.8. och samtidigt ägde 
också de första sovjet iska luftanfall en mot Seishin rum, varvid någ, 
ra handelsfartyg och smiirre fartyg skadades. Om nätterna pat ruj, 
lcrade mth utanfö1· hamnen, men de kunde inte finna några måJ. 
Då ryssarna hade ett intryck av, att japanerna inte hade för avsikt 
att försvara staelen energiskt, försökte de inta hamnen redan vid 
middagstid el en 13.8. med enelast 180 man ombord på sex båtar 
i skydel av konstgjord dimma. Trots att de landsatta ryssarna fick 
unelerstöd av några mtb, öve1·gick japanerna genast till häftiga mot
;mgrepp, som inte kunde hejdas trots att ryssarna fick för stärk
ning med 80 man, vilka landsattes mot kvällen av sju mth. D~ircmot 
verkar det som om mtb lyckades s~inka ett skadat japanskt lastfartyg 
med torped vid Dekulsin. Den 14.8. anlände vid femticlen på 
morgonen ytterligare 710 man på EL -2 och Tscht-278 utan att 
de j apanska motangreppen kunde hej das. Genom försvararnas kanon
och mörsareld samt luftangrepp led de ryska fartygen förluster och 
skador. 

På kvällen elen 13.8. ingrep 30 sovjetiska PE-2 och 20 st Yak-9 
flygp lan i striderna. Men japanerna ryckte fram ytterligare, och ryss
arna måste dra sig tillbaka till hamnanläggningarna. De sovj etiska 
fartygen lämnade sina trupper eldunderstöd, varvid vissa fartyg var 
i strid ~inda upp till 20 timmar i sträck, och de måste ändra uppe
h<"Lllsort ända upp till16 gånger för att undgå japansk eld. Från den 14. 
till elen 16.8. utförde sovjetiska fartyg totalt 65 beskjutningar mot 
landmål i Seinshin och dess n~irhet. Den ryska luftflottan gjorde den 
1:3 och 16.8. 345 företag mot staelen och fällde därvid 2 000 bomber 

Tidigt på morgonen elen 14.8. lämnade 13 :e marininf.brig. (5 000 
man) Yladivastok ombord på sex patrullbåtar, tio landstigningsfartyg, 
tre minsvepare och fyra uhåtsjaktfartyg. Ombord på tanldar
tyget TDS-01 fanns sju stridsvagnar och två pansrade spaningsbilar 
Konvojskyddet Övertogs av flygvapnet , jagaren Vojlwv och ungefär 
30 lätta enheter. Tät dimma medförde, att ryssarna undgick japansk 
upptäckt. Medan förbandet ännu var till sjöss meddelade den ryska av
lyssningstjänsten, att en japansk striclsgrupp, däribland ett slagskepp 
och fyra j agar e var på väg till Seishin . Senare rapporterade en sydost 
om Seishin på observationstjiinst liggande ubåt också elen antågande 
motståndaren. Ryssarna alarmerade sina ubåtar, mtb och flygvapnet och 
förmodligen också de i reserv hållna två moderna kryssare och tio ja-
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·e Ytterligare två ubåtar av "S"-kl assen löpte u t, en Catalina-flyg-
<1 31 • . o .. 

o o t spanade sydvart och meddelade snar t, att Japanerna nu var pa vag 
baot Gensan . I fa ll det a llt jämt hade funnits någon japansk stridsgrupp 
t1l 0 1 l .. l o , l j l , 0 j 1 d o .11 sjöss, sa s kul e c enna an c a m te 1a .;:unnat 1ait nagot s ags .;:epp, a 
[ l 1 l l" f.. 'el 

1l
tli o·a j apanska tunga enheter re c an see an an g· e orsatts ur st n -sa1 " . L 

bart skick av amerikanarna. 
Japanska luftangrepp p~L elen ryska eskorten synes ha varit resul

tatlösa, och på natten elen 1G.8. trängde ryska fartyg in i hamn en och 
landsatte trupper uneler japansk beskjutning. Med unelantag av fem 
patrull far tyg· ?ch tvtL minsvep_are återvände de UJ:lastacle fartygen ge
nast till V lachvostok. Ryska t lygvapnet mgrep pa eftenmdclagen den 
15.8. me el 1:2 st PE-2 och 10 st Ya k-9 ;\ter i striden . Tmts detta 
var läget ändå ov isst. 

Emellertid hade på kv~illen elen 1+.8. ytterligare en eskort utlöpt 
från Vlaclivostok, bestående av transportfartygen N evastro j , Dalstro j 
och N ogin, två minsvepare. två ubåtsjagar e och två m t b, som anlände 
till Seishin på morgonen elen 16.8. varvid tre transportfartyg 
gick på minor, men troligen sänktes cle inte. 

Uneler loppet av den 16.8. anlände ytterligare sju stridsvagnar 
typ T -26 ombord på en LCT eskorterad av El\.-4. Denna grupps 
landstigni ng unelerstöddes av sammanlagt 62 PE-2 och 32 Yak-9 i 
två vågor. Under hela dagen följde nu ryska luftanfall och punkt
eld mot japanska motstånclscentra, järnv~igsstationer, elektri
citetsverk och vissa fabriker. UnclCJ- natten mellan elen 17 och 
18.8. måste japanerna lämna Seishin med en för lust av 2 000 stupade 
och l 000 fångar. 

Den 19.8. intr~iffade ytterligare ryska trupper i Seishin ombord 
på transportfartygen Lozovski, Tas c !t hen t, Khabarovsk och Lomon
sov, som eskorterades av två patrullbåtar, två vaktbåtar och två mo
tortorpedbåtar. J apan e rna drog sig tillbaka åt söder, och nästa ryska 
landstigning synes ha kommit för sent för att få tag på japanerna i 
Odentsine. En stridsgrupp på 650 man ur 77 :e marininf.bat. och en 
pluton från 390 :e marininf.bat. lämnade på eftermiddagen elen J 8.8 . 
Seishin ombord på torpedbåten M etclj och lanelsteg redan efter två 
timmar i Odentsine utan strid. 

Som sista opera tio n skulle Genzan erövras, där japanerna förfo
gade över 50 flygp lan, två 28 cm kanoner och 5 000 man. Ryssarna 
sammanställde en stridsgrupp på 2 000 man, som lämnade Seishin 
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om bord pa pgaren Vojlw·v, eskortfa rtyget EJ\.-3, två minsvq>ar, 

och sex mtb vid middagstid den 20.8. och som anlände ti ll Gensan Pa 

förmiddagen elen 21.8. JXt J apan under ticlen hade kapitulerat , åler. 

stod för japanerna i Gensan inget annat än att likaså sträcka vapell 

Den 22.8. undertecknade konteramiral Khori och överste Tado o1n~ 
bord på F !{-3 stödj epun ktens överlämnande, som skull e mottas av 
den ryske v iceamiralen A . A. Frolov. 

Under Licl en hade Bajkalfrontens pansa rtrupper n;"ttt Port-A rtb ur 

den 22.8., och elen 24.8. förde tran sportflygplan en avdelning ryskt 
marinin fante ri från V lad ivostok till fästningen, som 40 å r tid iga r~ 

hacle fa llit i japansk ha nd. Den 25.8. hi ssades den ryska kri gs

flaggan prt resterna av det gamla fortet och st rax därefter löpte 

de första ryska örlogsfar tygen in i Port-Arthur. Därmed var opera
tionerna p[t det asia ti ska fas tl andet slutförda. Bara enstaka re~ ter 

av dc japanska st ridskrafterna lyckad es sjö- och luftviigen un dkoru
ma till Japan. 

Operat·ionerna på Sachali11. 

... ~ 6"enkeft n; t'- 'j 

> " 7v'-'1l ma.-sc l. 

w "' h, l tl011J ~C. H nit ~~ 

1S.8 
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)Ttterligar~ en krigsskådeplats uppstod på ön Sacl:alin , var~. sydliga 
:·lft hade tilldelats J apan 1 fr eden 1 Portsmouth ar 1905 . On hade 

h~ utan strid fall it i hiincle rna på de landsatta japanerna, som se-
da .. . o 1.. 1 l .. 1 f o re endast motstrav1gt ater amnat c en norra 1a ten at ryssarna, men 
na anerna besatte på nytt tillfälligt Ön i sin helhet under åren 1918-
i~~z . Jordbruk, skogar och fiske bildade den långst räckta öns huvud

-akliga rikedom. D en norra de len var nu hesatt av stndsdugl! ga sov
~etiska förband. R yssa rn a iimnad c med hj ;il p av no rra flotti lj ens far

~Y" företa en landstign ing i japanern as ryg·g och cbrigenom unclerbtta 

ar~netruppen s (5 6 AK) genombrott av den relativ t smala landfronten. 
Operat ionen öppnades genom de tradition ell t sta rka luftangreppen 

111
ot japan ska sblln ingar, förb ind clsev iigar och hamnar och varade 

till den ] 3.~. 5G AK påbö rj ad c på morgon en den 11 .8. sin offensiv 

1110t den ja panska linj en. P[t natten mellan den 12. och 13.8. g jorde 

fy ra ryska mtl> och tvtt vaktbåtar en spaningsframstöt ti ll Esuto rov , 

och två vaktbåtar upprepade framstöten el en 13.8. utan att stöta på 
japanska sjöst ridskrafter. Den fö rsta landstigningsoperationen rik

tades mo t T oro. Dc fem truppavd elningarna uppdelades på fö l j ande 

siitt: 

l :a vågen: Torpedbåten Zan1itsa, 4 vaktbåta r, 320 man . 

2 :a vågen: 16 mtb, 334 man. 
3 :e vågen: 4 minsvepare, 900 man. 
4:e vågen : Transportfartyget Pctropavlovsl~, 2 ubåtsjagare (fö r 

modligen u t rustade med matct-iel). 

5 :e vågen : ;) mtb utan land st ign ingst rupper avseelda fö r understöd. 

Landst igningen und erstöddes av 80 f lygplan . På kvä llen den 15.8. 
lämnad e den första vågen Sovj etskaj a Gavan och uppnådde Toro 

på förmiddagen den l 6.8. med någon försening på grund av kraftig 
sjögång. De övriga vågorna löpte ut under loppet av den 16.8. och 

anlände till Toro den 16 och 17.8., där de redan landsatta trupperna 

ryckte fram mot svagt japanskt motstånd. Seclan åt ta resp sex ryska 

f~ygplan angripit de japanska ställ ningarna med en och en halv 
ttnltnas mellanrum fö ll staden i ryska händer. 

Esutorov blev i anslu tning härtill på morgonen den 17 .8. besatt 

Utan st rid av 90 man från 365 :e marininf.bat. , som landsattes från 
Zarn·itsa och vaktbåtarna M O 27 och PK 34. 
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Nästa slag riktades mot Maoka. 1 tre vågor ombordtogs på Zar, 

nitsa, minutläggaren Okcan, två ubåtsj agare , fem vaktbåtar, fy ra 

minsvepare, sex transportfa rtyg och fyra mtb 3 500 man från 113 :e 

marininf.brig., som und er loppet av elen 20.8. utskeppades utan att 

stöta på något n~imnvärt japanskt motstånd. Redan elen 18.8. hade 

den ryska ubåten fl f JJ8 satt il and en spaningspatrull på fem man 

vid Maoka. Ryssa rnas landstign ing lyckades i skyeld av regn och di111_ 

ma och synes ha överraskat japanerna, som först i ett sent skede igång·

satte ett resultatlöst motstånd mot de redan land satta ryssarna. Efter 

en förlus t av 300 man gav sig de resterande 600 japanerna. 

Zarnitsa, Okean och ytte rligare enh ete r landsatte fö lj ande dag 

trupper vid F utomata och Osaki, som den 23.8. likaså var i fast 

rysk hand. F lygvapnet understödde dessa operationer genom 80 in

satser. Då fallsbin11strupper samtidigt var i verksamhet i japanernas 

rygg och som 56 AK utövade ett starkt tryck på den vikande fron

ten brast också här clet japanska motståndet. 
Ryssarna utförde ett sista företag den 25.8. med åtta minsvepare, 

två ubåtsjagare, två vaktbåtar och sex mtb från Maoka till K honto 

och Otomari. De tre landsatta bataljonerna marininfanter i erhöll 

snart understöd genom från norr kommande armetrupper, så att 

den japanska garnisonen på 3 400 man blev tvungen att kapitulera. 

De mycket under liigsna japane rna kämpade utan und erstöd av 

flyg och flotta och som en fö lj d av det japanska kapitulationsanbudet 

också seelan elen 13.8. utan hopp . Det verkar som om enelast en li ten 

del av de japanska t rupperna lyckades undkomma till moderlandet. 

Företag mot J(urilcr11a. 

c\_mfibieoperat ionerna på Amur, i Korea och på Sachalin ~igcle rum 

omedelbar anslutning till på fast landet opererande armeförband 

och hade uteslutande ti ll ändamål att hinna fatt de på återtåg varan

de japanska trupperna. De ryska landstigningsoperationerna mot de 

c :a 30 kuriiiska öarna, som sedan 1855, resp 1905 likaså befann sig 

i japansk besittn ing, var däremot rena landstigningsoperationer, ett 

område, som ryssarna ej hade någon speciell erfarenhet på och sorTI 

de först fick år 1944 efter företagen mot de baltiska öarna. Det första 

anfallet riktade sig mot den endast 6,5 sjömil från Kamtjatkas 

sydspets avlägsna ön Shimushu, vars garnison på omkring 2 000 
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med några fä ltkanoner och stridsvagnar kunde stödja på starka 
n1an .. . 
fä ltbefastnmgar. . . . . • 

De ryska trupperna, mannmfanten tran Petropavlovsk och arme-

·"rbancl , embarkerade den 16.8 . på Abatschinsks redd på fartyg, som 
1~ morgonen den J7.8. löpte ut i tät dimma (sikt 100 meter) och 

~skorterade av mtb, ubåten L-8 och tre flygplan stävade mot 

dväst i kölvattnet på minsvepare med en fart av 8 knop. 
sy En minsvepare av typen YMS hade under de föregående dagarna 

P
anat mot Kataoka och Kasivaba, liksom även i Okatska havet och 

s . 
faststä llt, att man inte behövde r iikna med japanska kngsfartyg . 

Sjöstridskrafte rna uppdelades i: 

1. Minsvepargruppen, bestående av 4 minsvepare och 2 R-båtar. 

2. Transportgruppen bestående av mätni ngsfartygen Polamoje och 

Lebicd, 14 transportfartyg, 15 landstigningsfartyg, 2 pråmar och 

4 båtar samt det f lytande batte riet S ev er. 
3. Unclerstödsgruppen, bestående av minuthiggaren Ochotsh och 

kanonbåtarna Ki1·ov och Durshinslli. 
4. Striclsgruppen med 8 vaktbåtar av typ MO. 

En första våg, bestående av marininfanteri och gränsvakter skulle 

bilda ett brohuvud. 128 :e flygdivisionen, 2 :e marinflygsavdelningen 

och 13 cm kustbatteri et vid Lopatka stod beredda till understöd. 

Häftiga ryska luftanfall inledde operationen. Landstigningsflottan 

måste tillfälligt anträda återmarschen på natten elen 18.8., då elim

man hind rade elen planerade beskjutningen av ön med fartygsarti lleri 

liksom en v id Nakagaba planerad avledande landstigning med ett 

kombinerat kompani . Endast kustart ill eriet på kap Lopatka kunde 

avlossa 200 granater mot Ön. Först mot morgonen gick de första 

ryska trupperna från fyra landstigningsfartyg iland vid Kukutan

Saki. Till fö lj d av dimman clrö j de urskeppningen -1:0 minuter och den

na kunde enelast understöd j as a v fartygsartilleri på ett otillfredsstäl
lande sätt. Japanerna igångsatte med någon fördröj ning motanfall med 

hjälp av pansar och ar tilleri och försatt e ryssa rna i ett svårt läge. 

En rysk vaktbåt och fyra landstigningsfartyg blev skadade, medan 

japanerna lär ha förl orat 15 stridsvagnar. 
Vid 7-tiden inträ ffade ryska förstärkningar hestående av 138 :e 

skytteregementet, 279 :e artilleriregementet och delar av ±28 :e ar-
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ti lleriregementct. 16 :e pansarviirnskompaniet. 169 :e pansarvärnsav. 
delningen och bildade ytterligare ett brohuvud vid Bettobusjön . Någ. 
ra japansk a flygplan ingrep i den förbittrade striden. Kirov blev be. 
skjuten och en minsvepare angrepps av åtta flygplan , av vilka t v<[ 
ska ll ha bliv it nedskjutna. och ytterliga re ett ryskt landst igningsfartyg 
förstöreles av brand. Kustbatter iet på Kap Lopatka sköt un der 14 
t immar sammanlagt 249 skott och cle ryska fartygen samt ilandförda 
kanoner 2 000 granater. Efter fem timmars strid ];uncle ryssarna 
före na sina olika brohuvuden, och litget blev hopplöst för japanerna 
På efte rmidd agen elen 19.8. inledde den japanska befälhavaren för
handlingar. 

De ryska fartygen löpte nu genom sundet mellan öarna Shi mushu 
och Paramush iro, varvid minutläggaren Ochotsl? angreps av japanska 
torpedflygare och kustartill eri och erhöll tre granatträ Har. Den 20 8. 
kapitu lerade 1400 japaner med 9 kanoner, 21 kulsprutor, 9 str ids
vagnar. 4-00 man hade stupat. Samtidigt med landstigningen på Shi
mushu gick ryska trupper iland vid Kirosaki på Paramushiro, vi lka 
mot obetyd ligt japanskt motstånd marscherade mot Kosibawara och 
bemäktigade s ig ön. Följande dag besatte ryssa rna de Övriga kurii iska 
öa rna utan st rid . Den sista. Kinashir, föll elen 1.9.-±5. 

Enl igt ryska uppgifter skall på Kurilerna sammanlagt ha bciunnit 
sig GO 000 man japanska trupper med 600 flygplan och 9 flyg fi ilt. 
Tre general er och 23 000 man togs till fånga, medan 58 str ids
vagnar, HiO kanoner och 33 ksp togs som byte. Ungefär hälften av 
de japanska trupperna tycks a lltså ha lyckats undkomma till ] apan. 

Den ryska landstigningen på Sh imushu stötte senare på japanskt 
motstånd. som stödde sig på klippbunkra r och tunnlar, st1·idsvagns
hincle1· och st randminor. Till fö ljd av de hydrograf iska förhållan dena 
måste ryssarna hoppa i vattnet långt från stranden och vada mot lan d. 
varv id el en tiita dimman , som hade tvingat dem att förlägga land
stigni ngen till de tidiga morgontimmarna, hjillpte dem. Japan erna 
synes ha blivit Överraskade och reagerade först enelast tvekande. 
men gick sedan till h~iftiga motanfall med strid svagnsunderstöd. På 
:::i himushi led ryssarna för första gången kiinnbara personal- och 
materielförluster, dock var st ridens utgång på grund av deras ma
teriella Överlägsenhet inte läng re i tvive lsmål, varför japane rna erbjöd 
kap itulation. 

Det avs lu tande ryska m eddelandet om framgå ng för hela fält tåget 

~, &o.zä,tn;, 1a.v

_...:J Öve.V''i'<t..tJf tt i.tt .j 

1-±9 

i F jär ran östern nämnde tillfångatagandet av 148 genera ler och 
594.000 man , ett byte av 926 flygplan , 40-± stridsvagnar, 2 500 ka 
noner och G 000 ksp. Närmarc 80.000 japaner ska ll ba stupat uneler 
striderna, som pågick i tre veckor. S lutligen sl;all Sovjet h: sänkt 2 
jagare, 28 transportfartyg, 3 tankfartyg, 5 kuttrar och 12 batar samt 
skjutit ned några f lygp lan. 

Enligt japanska uppgifter kan kanske följande fö rlu ster återföras 
på sovj etisk verkan: 

Fregatten 1\_anfn, n~ira \ Vonsan, på N39 °10', 0127 °27' den 
15.8.45 

13 N35 °H', 0134° 38' genom torpeder den 14.8.46 , 
-17 N35 °l', 0 13-1: 0 38' genom to rped den 14.8.45. 

(Japanerna trodde, att de båda fartygen hade sänkts a v ubåts
torped, vilket dock icke stämmer med sovjetiska uppgifter. Om de 
båda fartygen har sänkts genom sov j etisk vapenverkan kan endast 
1lltb- ell er lufttorpeder komma ifråga.) 
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Fregatten 75 saknad seelan elen 10.8.45 mellan O clomari Och 
Maizuru. 

Fraktfartyget 

Fregatten 82 

J: asad o-il! an1 
Ikutsu-Go 

R_\'11 lm Jl!I aru 2 

6003 brt, N52°, 0156°, elen 8.8.45 
1398 brt, N42°12', 0 130°1 8' de~ 
9.8 .45, 
2230 brt, försv unnen seelan de11 
10.8.45 i Okotska SJOn. 

~-JJ0 21', 0131 °12', elen 9.8.45, 
213 i F usan, elen 18.8.45. 

Ytterligare kan nämnas ubåtsjagarna nr 77, 100, 1/5?, 2i2, mins ve. 
p a ren 1:"5, transportfa1·tyget 125, patrullfartygen 101 och 192. Bet rä f
fancle deras slu tliga öden före ligger ännu ingen säker uppgift. 

De starka ryska ubåtsflottan erhöll inga ti ll b ilen till anfall, eme
dan det för ubåtarna reserverade operationsområdet bara omfattade 
området hån den koreanska NO-kusten genom mitten av J apanska 
sjön ti ll La Perousesunclet och här kunde i augusti 1945 knappast 
något japanskt fartyg påtr~\ffas. Riktigt nog avstod ryssarna också 
från en offensiv krigföring. 

De ryska fartygsförlusterna inskränkte sig till några transportfa r
tyg, minsvepare, landstigningsfartyg, mtb och hjälpfartyg. Fastän de 
ryska landstigningsoperationerna delvis var otillfredsställande förbe
reelda och utfördes brådstörtat erhölls till följ el av det a llmänna ja
panska läget inget allvarligt bakslag. I jämförelse med de tekniskt 
och taktiskt raffinerade amerikanska landstigningsoperationern a ver
kar de ryska företagen primitiva och kraftlösa. Ofta förflär tlera 
timmar ti ll s elen första vågen fick ytterligare förstärkning av artil
leri och stridsvagnar. De till unelerstöd tilldelade fartygen förfogade 
blott över ett helt otillfredsställande artilleri . Samarbetet med det 
starka flygvapnet klaffade också dåligt, Kriserna övervanns dock 
:-tlltid av de ryska soldaternas tapperhet och offervilja, ett i Sovjet 
omtyckt och billigt medel, som kan korrigera brister på grund av 
oti Il fredsställande ledning. 

Likaså var de som skydel mot japanska s jöstridskrafter uttagna 
fartygen, i allm~inhet ett par ubåtsjagare eller mtb, a llt för svaga för 
att kunna hävda sig med framgång mot några ännu stridsdugliga ja
gare. I detta avseende har Sovjet fullständigt litat på amerikanarna, 
och de blev inte heller besvikna. Frånsett de till största delen i hög 
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l överdrivna meddelandena om de ryska motorto rpedbåtarnas 
O"rac . ... .l el .. h clt ~ g·åno- under kngets forsta dag·ar st da e ryssarna over u vu aget 
tr<>r11 ' "' .. . 
. oet japanskt handels- eller krigsfartyg, och bara den fullstand1ga 
1 11_~sten på japanskt motstånd till sjöss tillät Sovjet det nästan ostörda 
b11 · 1 · · · p· f Il d 

O
mföranclet av dc talnka Jane stignmgsoperatJOnerna. a a an e 

o'Cl1 . . 
? . också blandningen av helt olika fartygstyper 1 de enslolcla eskort-
al ·na och anfallsvågorna, liksom elen förhärskande anv~indningen av 
teJ l 1 . . .. 
båts jagare, mtb och minsvepare för transport- och anc st Jgnmgsan-

~amål. D[L man inte med dessa mindre olämpliga fartyg kunde s:itta 
iland tru pper, lade ryssarna företridesvis till direkt v1cl kaJen 1 ham
narna, fastän det japanska motst[mdet cEir ofta var som starkast. 
Också hä1· måste rysk tapperhet g?mg på gång ers:itta sov j etisk brist 

på förmåga och medel. . 
Orsaken t ill tillbakahållandet av de båda ryska kryssarna och tlo 

jagare låg kanske i en strävan att inte utsätta dessa moderna enheter 
i onödan för tillfälliga min- eller torpedträffar, utan att spara dem 
för senare användning. Då J apans snara sammanbrott var oundvik
ligt, kan betvivlas, om Sovjet hade insatt denna kärna av dess stilla
havsflotta mot en jämnstark, japansk "task-force" till och med då 
räddningen av ett ryskt landstigningsföretag hade varit avhängigt 
därav. JVLinniskor finns det också idag ännu golt om i Ryssland. 

däremot inte fartyg. 
I varje fall hade Sovjetunionen lyckats att på n[tgra få veckor t a 

igen skadan av följderna vid nederlaget 1905 och skaffa sig utgångs
baser för vidare erövringar på det asiatiska fastlandet genom allierad 

kortsynthet! 

Fotnot: 42 representanter för Sovjetunionen utm;irktes med titeln: "Sovjet
unionens hjältar", 16 fartyg blev utnämnda till gardesenheter och ytterligare 
21, däribland 6 av Amurflottiljcns fartyg , fick "Röda fanans orden". Maniroren 
Stm-Y an-Sen erhöll gardesskeppstitel liksom tre marina landstignings förband. 

KALLOR: 

l. G. M. Gelfond: "Sowietzkii Flor w Woine s Japonei", 1958. 
2. N . P. Wijunenko & R . N. Mordwinow: "Woennie Flotilli w Welikoi 

Otetschestwennoi Woine", 1957. 
3. A. Mitin: "Die Pasifikf!otte im Grossen Vaterländischen Krieg". 
-4. Enstaka uppgifter ur "Sowietzki Flot" o. s. v. 
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N ågra drag ur knallkvicksilvrets historia 

A v f abri k s i ngenj ör SV EN RAS K, Ammunition sf ab r iken Z akri sdol. 

I mars ~Lr 1SOO presenterade elen unge engelske kemisten E <lv arcJ 
Charles J-J 011·ard sitt förstlingsarbete in för Royal Society i London. 
Arbetet kallades "On a new fulminating mercury" och behan dla cle 
det av Ho11ard uppblekta tnallkvicksilvret. 

Howarcls upptäckt berodde, som s<"t ofta vid denna tid, på en till
fällighet . Med utgångspunkt från rådande uppfattning inom kem ien 
sökte ]-:lcn\·arcl vid denna tidpunkt att framställa saltsyra genom att 
låta salpetersyra in verka på i alkohol r i ven rö el kvicksilveroxid. H 0 . 

warels försök finns ingående beskrivna i elen redogörelse, som samma 
år inflöt i Transactions of the Royal Society of London. T ill en 
början trodde Howard, att han erhåll it sallsFa och att denna hade 
förenat sig med kvicksilveroxiden till det gråa pulver, som erhölls 
vie! försöken. Det visade sig emellertid, att detta pulver had e helt 
oväntade egenskaper. Howard fann bl a att det var mycket käns ligt 
för slag och att det exploderade, niir han lade något av pulvn·t p[t 
ett städ och slog med en hammare. Han fick det iiven att expl od era 
genom en elektrisk gnista. Pulvret erhöll namnet knallkvicksi lver. 
och Howarcls iakttagelser ledde till en del experiment för att jiim
föra det med svartkrut och han sökte bl a att använda det i eld
vapen. Det befanns dock ganska snart att knallkvicksilvret var oliimp
ligt både som spriingämne vid gruvbrytning och som drivm ede l t 
eldvapen. För övrigt kan niimnas, att en del av dc företagna proven 
utfördes vid Arsenalen i \Voolwich, ett gammalt kiint namn inom 
engelsk vapen- och ammunitionsteknik. 

Den tillverkningsmetod som Howard utvecklade för elen nyupp
täcka föreningen är i princip densamma som ~in idag användes vid 
tillverkning av knallkv icksilvet· i teknisk skala, och den är egent
ligen ganska btl. att genomföra. D~iremot lyckades det aldrig Howard 
att vinna klarbet om knallkv icksilvrets sammans~ittnino· och kemiska 

b 

natur. I själva verket skull e det drö ja mer iin 100 år, innan frågan 
om dess konstitution klarnade och mer ;in ett århundrade innan 
man kunde faststii ll a de reaktioner, som iiga rum vid elen stonn iga 
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knall kvi cksil ve rbildningen . Ett fler tal av den "kemisk:a fo rskningens 

S
t l)·sancle namn under 1800-talet hade da hearbetat probl emet. 

~ • o 

Sotn vi nyss konstaterat, lyckades Hm1·arcl eJ heller draga nagon 
,vtta av knall kvicksilvrets explosiva egenskaper. Redan i början av 
~ gOO-tal et finner emell ertid knallkv_icks ilvre_t anv~inclning som Lind
ämne. M an införde v i el denna tHl m om kngstekmken en ny metod 
fÖr anbndning av krutet i eldhandvapen, näml igen den s k perkus
sionsLindn ingen. Vi el denna tändning användes s k tändhattar, som från 
börj an innehöllo en blandning av kaliumklorat. svavel och kol, vilken 
bland ning inom pyrotekniken kallades för knallsals. 1\ifan fann snart, 
att man kunde avsev;irt förbiittra knallsatsens egenskaper genom 
att tillsätta knallkvicksilver. Från J 830 förekommer knallkvicksilver 
allm iint i tändsatser för tändhattar. Man hade då kommit fram till , 
att det var lämpligast att använda en blandning av knallkvicksilver 
med kaliumklorat och svavelantimon. Denna typ av tändsats har un
der lång lic! end3st unelergått mindre för~indringar och förekommer 
i pri ncip :innu i vissa konstruktioner. Uneler senare årtionden har 
emell ertid knallkvicksilversatserna i hög· gracl ersatts av binclsatser, 
som grundar sig ptt nya täncbmnen . 

Sin. största betydelse kom emellertid knallkvicksilvret att få för 
att br inga sprängiimnen till explosion. Förtjiinsten h~irför iir Alfred 
Nobels. som på J 860-talet sökte använda nitroglycerin för spräng-
änclam~tl. Härvid var en av de största svårigheterna att finna ett 
medel att utlösa explosionen och tillvarataga elen inneboende energin 
i detta spr;ingämnc. :\1an hade tidigare använt svartkrut för alla 
sprängänclamål, och detta kunde man få att explodera genom antänd
ning med låga uneler det att nitroglycerinet enelast brann upp, när 
det anbndes på detta sätt. År 1864 fann emellertid N o bel på, att 
anviinda sig av explosionen från ett lättantändligt sprängämne för 
att initiera nitroglycerinet. Denna N o bels princip att bringa ett spräng
ämne till explosion. den s k initialtänclningsprincipen, blev en grund
läggande betydelse för elen moderna sprängtekniken . N o bel använde 
till en början i sina tändare en liten svartkrutsladclning, som an
tänd es mecl stubin. Han fann dock efter försök, att man kunde er
sätta svartkrutet med knallkvicksilver för att förstärka initialim
pulsen . För detta ~indamål konstruerade han också de s k spräng
kapslarna ell er knallhattarna, vi lka sedan al lmänt användes och i vil-
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ka tändsatsen utgjordes av knallkvicksilvec Denna N o bels uppfinnino 
anses vara en av de mest betydelsefulla på det sprängtekniska o111~ 
rådet. 

Till en början använde man knallkvicksilver enbart i sprängkaps
larna men övergick senare att blanda det med kaliumklorat och andra 
~imnen alltefter förhå lland ena. Knallkvicksilvret var uneler lång tid 
så gott som allenarådande som tändämne och först inpå 1900-talet 
bör j a de dess ställning att rubbas . Här i Sverige har det som b ncl
ämnen i sp rängkapslar huvudsakligen ersatts av blyazid och so111 

komponent i bndsatser för tändhattar av blytricinat och tetrazen. 
Denna utveckling bar i stort sett ~igt rum från 1930-talets mitt. 

Ilowarcl brukar i li tteraturen i allmänhet tillskrivas upptäckten av 
knallkvicksilver. Det finns emellertid vissa uppgifter, som tyder på, 
att knallkvicksilvret kan ha tillverkats tidigare. Det berättas så lunda, 
att en tysk kemist vid namn Johan K unckel, skulle ha utfört vissa 
försök vid vilka knallkvicksilver otvivelaktigt har bildats. Kunckel 
efterlämnade vid sin död ett arbete, Laboratorium Chymicum, som 
utgavs i Hamburg år 1716, och det framgår av en bearbetning av 
denna bok, som elen amerikanske kemisten T. L. Davis har g jort, 
att Kunckel en gång löste kvicksilver och silver i salpetersyra, till
satte överskott av alkohol och satte blandningen i hästgödsel fö r att 
"ruttna" efter att ha tillslutit glaskärlet med sigillack. När gödseln 
efter någon tid blev varm , inträffade en explosion med en [tsk
lik knall, och glaset splittrades. Kunckel hade tydligen utfört sina 
iörsök i ett stall, ty det ber~ittas vidare, att stalldrängen trodde aH 
nttgon hade skjutit på honom genom fönstr et ellct- att djävulen sjiilv 
hu serade i stallet. Kunckel, som levde uneler åren 1630-1703. kal
lades för övrigt år 1688 till Sverige såsom rådgivare åt Karl XI och 
adlades senare umler namnet von Löwenstern. H an är mest L ind 
som uppfinnare av rubinglaset och för sina studier av fosfor. 

Då det emellertid inte förefaller som om Kunckel nzirmare sk ulle 
ha stud erat knal1kvicksilnet eller ens med säkerhet ha iakttagit det. 

torde man kunna konstatera att Kunckels arbete inte fråntager Ho
\1-arcl ~iran av att raknas såsom knallkvicksilvrets egentlige upptäckare. 
:först genom Howanls arbeten blev det systematiskt tillverka t och 
studerat och genom hans insatser fick man även grundläggande kä n
nedom om knallkvicksi lver, som gjorde att det senare kom ti ll an-
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,jodning inom sprängtekniken. I äldre teknisk litteratur förekommer 
;ör övrigt benämningen howardkrut på knallkvicksilver . 

Knallkvicksilvrets historia innehåller även två andra namn, som 
ätts i samband med dess upptäckt, nämligen Basilius Valentinus och 
~ornelius van Drebbel. Valentinus uppges ha varit en tysk munk som 
på 1500-talet levde i Erfurt. I skrifter, som tillskrivs Valentinus, 
behandlas tillverkning av knallguld och knallsilver. Det är emeller
tid tvivelaktigt om Valentinus någonsin existerat, och skrifterna an
ses vara förfalskningar utförda av den tyske bergmästaren Johann 
Thölde under 1600-talet. 

Cornelius van Drebbel (1572- 1633) åter var en känd holländsk 
uppfinnare som i början av 1600-talet var verksam i London. Hans 
namn är känt inom krigstekniken och han uppgives vara uppfinnare 
av stångtorpeder och en i London provad ubåt . Romocki anger i 
Geschichte der Explosivstoff e (del 1. 1895) att det av ett omkring 
1621 i Hamburg tryckt arbete "Tractatus de Quinta Essentia" kan 
anses sannolikt att Drebbel känt till knallkvicksilver. Liksom i fråga 
om Kunckel måste emellertid Drebbels och den eventuelle V alentinus 
insatser anses vara av elen naturen att Howarcls plats som knall
kvicksilvrets verklige upphovsman och beskrivare knappast kan be
stridas . Så gott som samtliga kemiska och sprängtekniska böcker 
och skri fter, som behandlar knallkvicksilver, uppgiva också Howards 
namn i de fa ll upptäckarens namn angives . Upptäcktsåret anges 
däremot av någon anledning till omväxlande 1799 och 1800. 
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Litteratur 

ROMMEL UND DIE INVASION 

K. F. Kochler Verlag, Stuttgart 1959. 

M ånga böcker har skrivits om Erwin Rammel, den mest framträd ande ges. 

talten bland andra världskrigets tyska militära ledare. Med undantag för von 

Speidels "Invasion 1944" behandla r de alla huvudsakligen Rammels verksamhet 

före 1944. Amiral Friedrich Ru ges nyligen utkomna bok "Rammel und die 

Invasion" bel yse r därför ett avsnitt av Rammels liv, som tidigare icke närmare 

behandlats. Amiral Ruge, numera tysk marinchef, tjänstgjorde under 1944 som 

mar insamverkansofficer v id Rammels stab och följde därvid general fältmar. 

ska lken på hans otaliga inspektionsresor längs Atlantkusten samtidigt som han 

syns ha varit en medarbetare, som Rammel hyste stort personligt fö rtroende 

fö r. Amiral Ruge har på grundval av sina egna dagboksanteckningar, Arme

grupp B:s krigsdagbok och Rammels egna kommentarer samt diverse brev och 

andra källor sökt skildra Rammel s ve rksamhet för att knyta ihop invasions

försvaret på Europas västkust. 
I november 1943 fick Rammel till uppgift att studera och samordna fö r

svarsåtgärderna längs den kust, som man ansåg vara den kommande invas ions

kusten. Dag fö r dag skildrar amiral Ruge Rammels verksamhet och hän delserna 

i ansl utn ing till hans stab på ett mycket ledigt och personligt sätt . Genom 

att Ruge är marinofficer får man en ur marin synpunkt utomordentligt värde

full belysning av de marina problemens sammanknytning med de armthakriska 

vid uppbyggnaden av ett inv asionsförsvar. Man får dessutom en mycket klar 

bild av Rammel som befälhavare och människa. Outtröttligt besökte han med 

sina närmaste medarbetare så gott som varje punkt på Atlantkusten från Dan· 

mark till spansk a gränsen. skildringen av dessa inspektionsresor ger en god 

uppfattning om försvarsförberedelsernas fonskridand e och svagheter under må

naderna före invasionen. 
Rammel hade sin mycket bestämda uppfattning om hur försvaret skulle 

föras för att ha rimlig utsikt att lyckas. Försvaret måste en ligt honom ras 

upp med största styrka redan vid strand en, och fienden slås tillbaka genom 

motanfall, innan han lyckats säkra ett ordentl igt brohuvud . R eserverna måste 

därför grupperas så långt fram, att de inte fördröjs av fientligt fly g, utan 

hinner f ram under den tid motståndaren är svagast. Denna uppfattning delades 

emellertid långt ifrån av alla berörda chefer, och befälsförh ålla ndena gjorde 

det icke heller möjligt för Rammel a tt annat än till viss del genomdriva sin 

taktik. Högkvarteret skulle till exempel godkänna fl yttningar av större enheter, 

och Rammels önskemål om framflyttnin g av pansarförband i reserv närmare 

kusten blev i regel icke tillgodosedda. Ansvarsförhållandena mellan försvars· 
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arna var dessutom långt ifrån klara, visserligen reglerades de i den så 

gre~alade högkvartersordern "Fi.ihrerweisung nr 40", men denna löste långt 
oJTl l o f o A ' h . d l k . o o .. ·från al svara ragor. rmen oc marmen tar e 1a omnut nagot sa nar 

\ ,erens, medan f lygvapnet ofta förde sitt eget krig under Görings personliga 

~edning - Förutom de tre försvarsgrenarna fanns dessutom SS-förbanden, som 

.
1110

g en särställning mod en särskild lcdnin gsorganisation. Den som sysslat 
1 
'uot med samord ningsfrågor inom vår egen krigsmakt känner igen mån"a 

nao b 

roblem, och man kan inte undgå att göra vissa jämförelser med vår egen mot-

;v-arighet till "Fi.ihrerweisun g nr 40" nämligen Befäl sB, som här och var vid

lådel' samma brister som den tyska högkvartersordern. 

Genom en fantastisk personli g insats lyckades Rammel åstadkomma en kraft

koncentration till invas ionsförsvarsåtgärderna, som, när invasionen kom, p å 

många pla tser had e nått en ansenlig omfattning. Brist p å vapen, personal och 

framförallt materiel samt bristan de samve rkan lämnade emellertid allvarliga 

luckor i försva rssystemet. Man gör här osökt reflektionen vad som hänt om 

Rammel hade f ått börja ett halvt år tidigare. R iskerna för ett allierat bakslag 

hade då sannolikt varit ganska stora . Läget i brohuvudet under de första 

kritiska dygnen efter invasionen var långt ifrån tillf redsställande. Ett kraftigare 

utbyggt kustförsvar och i rätt tid insatta motanfall kunde ha lett till ett allie

rat misslyckande. Man förvånas av hur litet man på tysk sida tydligen visste 

om plats och tidpunkt för invasionen. li.nda in i det sista trodde man till exem

pel i Hitlers högkvarter, att huvudanfallet skul le komma vid Sommes mynning. 

Ruges bok skildrar också Rammels sätt att leda sina förband på fältet. 

Genom kortast möjliga direktiv per signalmedel och genom täta personliga 

besök och p ersonlig ordergivning p å fältet in göt han i sina underlydande 

sin vilja och strid savsikt. De timmar Rammel tillbringade på sin stabsplats 

syns ha varit lätt räknade - ständ igt var han p å besök vid fronten. Det är 

förvånande, att han icke tidigare än som skedde (17 juli) sårades och att han 

fys iskt orkade med sådana dagsprogram. 

Det fram går även av Ru ges anteckningar, att Rammel i ett tidigt stadium 

insåg, att den .a llierade invasionen hade lyckars och att man icke skulle kunna 

hejda den fortsa tta framryckningen med dc begränsade och ständ igt krympande 

resurserna man had e. Tanken på kapitulation och försök att rädda Tyskland 

från förintelse synes också ha förespeglat honom. Bland hans medarbetare 

syns man också a llmänt ha varit av den uppfattningen, att Rammel var den 

ende som skulle kunna störta Hitler, innan det var för sent . Fältmarskalkens 

skada och konvalescens kom här antagligen mycket olyckligt och efter det 

misslyckade at tentate t mot Hitler torde han ha insett att hans slut var nära. 

Attentatsmännen hade nämligen uppgivit Rammel som rikets nästa ledare och 

Bitler ställde honom inför valet att ta sitt liv själv eller ställas inför domstol, 

sannolikt med samma resultat. D et fega "mordet" på nationalhjälten Rammel 

Upprörde djupt hans trogna vänner. 
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För den som tidigare genom litteraturen studerat den allierade invasione 
utgör amiral Ruges bok en fängslande läsning. Samtidigt som många sakför~ 
hållanden klarlägges ger boken kanske den hitintills bästa bilden av hL1r d 

C[ 

tyska försvaret planlades och leddes och framförallt av mannen bakom dessa 
förberedelser, generalfältmarskalken Erwin Rammel. Ruges förmodand en, arr 
man ur materialet torde kunna dra även för våra dagar värdefulla slutsatser 
och erfarenheter syns vara väl grundade. 

}-C. D. 

VARDAG I MOSKVA. 

Hermann Pörzgen, So lebt man in Moskau. Paul List Verlag, MU nchen. 

Dr Hermann Pörzgen är journalist och blev 1929 medarbetare i "Frank
furter Zeitung". 1935 gjorde han sin första resa till Sovjetunionen, och under 
åren 1937-41 var han sin tidnings korrespondent i Moskva. Hösten 1944 
råkade han i rysk fångenskap i Bulgarien; först efter elva år kunde han åter
vända hem. På uppdrag av "Frankfurter Allgemeine", till vars redaktion han 
numera hör, gjorde han 1957 ånyo en resa till Ryssland. 

Boken bekräftar vad författaren själv framhåller i sitt slutord, nämligen att 
han bemödat sig att ge en åskådlig bild av de faktiska förhållandena. Det 

är varken skräckhistorier eller sensationer av annat slag som han bjuder 
läsaren, utan små bilder ur den genomsnittlige moskvabons vardag. N är man 
läser om ryska förhållanden, borde man inte så mycket glädja sig över att 
man här och där i böckerna finner egna åsikter bekräftade, som över att der 
fortfarande finns författare som enkelt och klan kan skildra verklighe ten. 
Man bör inte heller blanda samman folket i Sovjet med regimen och in te göo 
den enskilde ryssen ansvarig för en politik, med vilken han inte har något att 
göra och för det mesta inte heller vill ha något att göra. 

Beskrivningen av de utländska moskvajournalisternas verksamhet hör till dc 
intressantaste styckena. I väs terlandet kan man knappt göra sig en förc
ställning om under vilka förhållanden - utifrån sett är dc goda - som 
korrespondenterna måste arbeta. Det sällsammaste är väl den ryska censu rens 
arbetsmetoder (censuren hör till departementet för litteratur). Ickekommunistiska 
korrespontenter måste låta censuren granska alla kor respondenser, innan dc kan 
skicka iväg dem. Censorerna själva har ännu ingen västerländsk ridningsman 
skådat. Som en kuriositet kan noteras, att en moskvatidning betecknade för
fattarens skriverier som tendentiösa, illvilliga och cyniska; trots detta fick 
de farliga manuskripten passera den ryska censuren och därmed hade Sovjet 
lämnat sitt tillstånd till att de trycktes i väster. 

Den inte särdeles stora boken ger ingen fullständig överblick över tillvarons 
alla sidor i Sovjet, men den som intresserar sig för livet i Moskva har mycket 

hämta. Några avsnitt behandlar ungdomsfrågan, som 
attll får särskild betydeJs,e genom att i synnerhet den 
oc o f o .. d l . d 
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i Sovjet är brännande 
studerande ungdomen 
och som delvis intar . e längre tror ·sa ast pa part11 eo og1ens grun satser, 

1nt 
0111 

inte fientlig så åtminstone kylig hållning till de äldre och härskande 
en timedlemmarna. Frågor rörande religion och kyrka, familjen, levnadskost
pa~erna behandlas lika väl som frågor angående konst (Picasso får ett eget 
~ itel) och vetenskap. Ett avsnitt ägnas den populäre clownen Karandasj. 
vtfår veta en hel del om sovjetisk film, särskilt den ideologiska filmen, 50m 
den genomsnittlige sovjetmedborgaren tycker är tråkig och helst undviker att 

0111 viner från Krim och diamanter från Sibirien m m. 
se,I slutordet uppställer författaren det riktiga kravet, att man skall använda 
en lugn och sansad ton, -när man skriver om främmande länder och folk . Det 
är en regel som han själv följer. Men just detta sätt att uttrycka sig förfelar 
inte sin verkan, om vi under läsningen av boken gör några jämförelser mellan 
livet i Moskva och i vilken västerländsk stad som helst. Man må bara läsa 
kapidet "God ton - på ryska" som berättar om hur dagens bolsjeviker 
söker införa fina maner i Ryssland. Hur fattigt och primitivt ter sig inte 
livet i arbetarnas "paradis"! 

Oskar Angelus. 
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Notiser från nar och fjärran 

sammanställda vid Marinens Pressdetalj. 

Storbritannien. 
Kryssare. 

HMS Gambia kommer att överföras till reservflottan , när hon i mi tten av 
I96o återvänder från sin nuvarande tjänst i Medelhavet. 

The Navy. Januari 196o. 

jagare. 

Det brittiska amiralitetet offentliggjorde för kort tid sedan ett fotografi över 
en modell av det brittiska robotfartyget av County-klass. De fyra blivande fa r
tygen, av vilka två har kölsträckts, kommer att få namnen Hampshire, Dcvon
shire, Kent och London. Dessa kommer att bli de första robotfartygen, som byggts 
för engelska flottan. De kommer att bestyckas dels med 10,5 cm artilleri, dels 
med robotar av typ Sea Slug och Seacat. Sea Slug är en långdistansrobot, som 
kan användas mot såväl luft- som sjömål och skall avfyras från ett trippellavet
tage placerat på halvdäck. 

Seacat, som är ett närluftvärnsvapen, skall skjutas från ett dubbel- eller kvad
ruppellavettage, placerat i höjd med aktra skorsten . Seacat säges vara lättman
övrerad. County-klassfartygcn kommer också att ha landningsplats för en ubåts
jakthelikopter. De nya fartygen kommer att vara färdiga 1962. 

Liksom på den amerikanska fregatten av Farragut-klass kommer framdrivnings
maskineriet att bestå av en kombinerad gasturbin och ångturbin. 

US Naval Institute Proceedings. December 1959· 

Fregatter. 

HMS Nubion, en fregatt av Tribal-klass, kölsträcktes den 7 september i Porrs· 
mouth. Klassen innehåller I I fartyg. Deplacementet är på 2 500 ton och zoooo 
hästkrafter ger en fart av 2 5 knop. Bestyckningen består bl a av två Seacat-s täll, 
ett trippelställ för Limbo samt helikopterlandningsplats. 

La Revue Maritime. November 1 959· 

HMS Jaguar (den fjärde av Leopard-klass) har mottagits av flottan . 
The Navy. Januari 196o. 

HMS Falmouth (Whitby-klass) har sjösatts i Wallsend-on-Tyne. Hon kommer 
bl a att utrustas i likhet med Jaguar, med modernast möjliga ubåtsjaktutrustning 
och Bofors 40 mm kanoner, vilka sedermera kommer att ersättas med Seacat. 

The Navy. Januari 196o. 
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ub&tar. . ... 
pen sjunde ubåten av Po rpmse-klassen, HMS Walrus, SJOSattes den 22 septem-

ber i Greenock. En åttonde, Sea Lion, är kölsträckt i Birkenhead. Fem ubåtar 
av denna klass är i tjänst: HMS Porpoise, Rorqual, Gram pus, Norwhal och 
cachalot. La Revue Marit im e. November 1959. 

f{MS Sultana, som varit utlånad till franska flottan sedan r 9 5I, återlämnades 

·d en ceremoni i Rosyth den 6 november 1959. 
Vl The Navy. December 1959· 

I slutet av 1959 återupprättades den tionde ubåtseskadern med basering i Singa
ore. Därmed förstärktes Stillahavsflottan, som vad beträffar ubåtar hitintills 

~ndast bestått av fjärde ubåtseskadern i Sidney. 
Marine Rundschau. December 1959· 

Konventionella ubåtar kommer att utgöra flottornas undervattensfartyg ännu 
några år. Detta faktum beror endast på ekonomiska förhållanden. De konventio
nella ubåtar, som nu bygges (bl a Oberon-klass), kostar mer än 2 miljoner pund, 
och man tror, att den atomdrivna Dreadnought har kostat mer än JO miljoner 
pund den dag hon levereras. Icke desto mindre måste flera Dreadnought-båtar 
byggas. Det rapporteras, att Sovjetunionen håller på att bygga tre atomubåtar 
av vilka en är nästan färdig. "England har inte råd att vara tillfredsställd med 
flottans nuvarande långsamma utveckling på detta område." 

The Navy. Januari 1960. 

Förenta Staterna. 
Jagare. 

Under en tid har blicken helt riktats mot ubåtar av olika typer, och jagarna 
har kommit i skymundan. Genom moderniseringsprogrammet FRAM (se TIS 
december 1959) har jagarna åter blivit aktuella. "En sak är säker: Jagarna kom
mer definitivt att finnas till" . Amiral Wallace Beakley har sagt: "Jagaren anses 
fortfarande vara den mest allsidiga fartygstypen, användbar till allt från ubåts
jakt till bevakningstjänst för att inte tala om eskorrtjänst, helikopterbas och 
rnaderfartyg för olika undervattensopererande enheter. Flottan har omkring 250 
jagare i tjänst, vi lket är JO 0/o av den aktiva flottan. De nya jagarna kommer 
att bli större än de nuvarande (byggda under VK II) för att kunna beväpnas 
tned robotar." Our Navy. November I959· 

Ubåtar. 

Astor är namnet på ett nytt antiubåtsvapen, som består av en elektrisk torped, 
sorn avfyras från ubåtar mot ubåtar i u- eller marschläge. 

All Hands. November 1959. 
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Västtysk land. 
Torpedbåtar. 

Torpedbåten Weihe färdigställdes den 28 oktober 1959 för femte torpedbåts. 
eskadern. 

Marine Rundschau . December 19 59_ 

"Kormoran" förenades den 9 november med andra torpedbåtseskadern. 
Marine RundschaLL December 195 9. 

Den 16 november sjösattes "Storch" vid Lurssenvarvet i Bremen-Vegcsack. 
Marine Rundschau. December 195 9. 

Italien. 

Trots enorma svårigheter med budgeten fullföljer italienska flottan med an
märkningsvärd kraft sitt program för att förnya flottan. Den tredje juli 1959 
offentliggjorde försvarsminister Anderoti programmets nästa (tredje) etapp. Den 
första etappen, som i dag är fullt avslutad, innefattade bl a 6 jagare på 27oo 

ton, 4 snabba fregatter på 1500 ton och 3 korvetter på 566 ton. Under samma 
tid har från USA övertagits sammanlagt 41 enheter av olika typer. 

Period nummer två håller f n på att genomföras och innebär bl a ombyggnad 
av en kryssare, nybyggnad av tre lätta kryssare, en jagare, fyra snabba fregatter 
på 1200 ton, en ubåtsjagare och en ubåt. 

Den tredje perioden i den italienska flottans moderniseringsprogram omfat tar: 
en kryssare av typ Andrea Doria, två snabba fregatter av typ Cigno, fy ra ko r
vetter av typ Alcione, två jaktubåtar av typ Enrico Toti och fyra motorkanon
båtar av ny typ. 

La Revue Maritime. November 1959· 

Canada. 
jagare. 

Chaudiere, vilken är den sjunde jagaren av Restigouche-klass, mottogs av flot
tan den 14 november 1959· Det är den sista av 14 jagare, som började plane· 
ras 1948. 

The Navy. Januari 1960. 

Japan. 

Budgetåret 1959 omfattade nybyggnadsprogrammet byggandet av två eskort· 
fartyg, två ubåtar, tre ubåtsjaktfartyg, två kustminsvepare och ett ubåtsbärg· 
ningsfartyg. 

)3udgetåret I96o omfattar bl a byggandet av: 

1 jagare (2300 ton) 
2 fregatter (1450 ton) 
2 ubåtar 

ubåtsjaktfartyg 
I tankbåt 
I sjöräddningsfartyg 
I motortorpedbåt (rzo ton) 
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Följande fartyg kommer att övertagas av USA: 1 ubåt, I minsvepare, 3 trans
ort- och 13 landst igningsfartyg. Ombyggnaden och utrustningen av de två f d 

~merikanska jagarna Ariake och Yugure avslutades i december 1959. Bl a har 
torpedtuberna och 20 mm Oerlikonkanonerna försvunnit . 

Marine Rundschau. December 1959. 

Nationalistkina. 

Den Nike-Herkules robot, som under Quemoykrisen 1958 sändes till Taiwan, 
har definitivt överlämnats av USA till Nationalistkina. 

Military Review. November 1959· 

Sverige. 

"Så mycken onödig tystlåtenhet omger nybyggnadsprogrammet 1 v1ssa länder, 
särskilt i vårt eget (i motsats till USA) att det är glädjande att från Sverige 
f ~ se en fultständig plan på marina konstruktioner, som gäller för de närmaste 
åm . åren. Den svenske marinchefen har föreslagit ett omfattande program upp
delat på två perioder, av vilka den andra naturligt nog kan modifieras på grund 

av framtida händelser eller viktiga behov." 
The Navy. Januari 1960. 

Finland. 
Ubåtar. 

Den sista finska ubåten, Vesikk-o, som legat upplagd i Helsingfors sedan krigs
slutet, avfördes i oktober 1959 som skrot ur krigsmakten. Ubåten övertogs av 

finska marinen 1936. 
Marine Rundschau. December I959· 

Motor kanonbåtar. 

Sedan riksdagen godkänt ett första anslag på 200 milj . mk för ändamålet har 
regeringen nu bemyndigat sjöstridskrafternas stab att lägga ut beställning på nio 
ltlotorkanonbåtar (jfr TiS jan r96o). Båtarna kommer att byggas på Laivateolli-
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suus Oy:s varv i Abo. Några data: Deplacement 40 ton, längd ca 22 m, bredd 
ca 6.5 m. Huvudm askineriet utgöres av sovjet iska dieselmotorer, som ger båta rna 
en fart av ca 40 kn. Bestyckningen kommer att utgöras av automatkanone r, Och 
båtarna förses med alla moderna navigations- och signalhj älpmedeL Besättnino 
I 5 man. Båtarna levereras under åren I 96 I och I 962. , 

Helsin gin Sanomat 29 jan I96o. 

Båtarnas uppgi vna dimensioner 22 X 6.5 m är närmast jämförbara med mo t
svarande dimensioner för Vasama-klassen (22 X 5.8 m). Däremot är de placementer 
betydligt mindre, 40 ton mot Vasama-klassens 73 ton . 




