KUNGL ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET
N:r 8 1961

Meddelande
från

Kungl. Orlogsmann asällskapet

Nr 6/1961
Extra samma11träde den 27 aj>ril 1961.

(Utdrag ur protokoll ).

l. Sam manträd et hade samman kallats för behandling av in himnat förs lag till ändr;ng i Sä ll skapets stadgar avseende va l av hedersoch korrespondera nde ledamöter. Över angivet fö rslag hade Beredningsutskottet vid Sällskapets ordin arie sammanträ de den 5 ap ril avgivit skri ft ligt utl å tande.
2. D iskuterades ändrin gsförslagets inn ebörd och konsekvenser i
olik a avseenden .
3. Antog Säll skapet det mgc vna förslaget ti ll viland e med
nngar.

~incl

4. I enlighet med Säll skapets stadgar unel erstä lldes det till v il ande
antagna förs laget samt\ iga pit flottans stati one r vistand e heders- och
arbetand e ledamö te r för slutbehandling. Genom insändande av med
ja eller nej teck nad e röstsedlar ägde frånvarand e ledamöte r rätt att
deltaga i el en slutna omröstn ingen om förs laget sku ll e ofö rändrat antagas ell er för kastas.
Extra sammanträde den 21 ju11i 1961.

(Ut drag ur protokoll ) .

l. Sammanträdet hade sammankall a ts för slutbehandling av det
inlämnade fö rslaget till ändring i Säll skapets stadgar a vseende ändrade bestämmelse r för va l av heders- och korresponderande ledamöter.
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2. Det till vilande antagna förslaget hade skri f t! igen uncl e r st~illts
Sällskapets samtliga på f lottans stationer vistand e heders- och arLctancle ledamöter.
3. Förrättade de närvarande ledamöterna sluten omröstnin g o111
förslaget samt verkställeles röstsammanräkning av inl ämnade r ö·~t
secllar.
Omröstningen gav till slutresultat att det inlämnad e försl aget · \
Säll skapet antogs med 64 ja-röster mot 2 nej-röster.
4. Meclclelacle ordföranden att förslaget till ändring i Sä!l skapd s
stadgar jämlikt Säll skapets stadgar § 34 komme att uncl erstä11as
Kungl. Maj :t ti ll nådig fastställelse.
Karlskrona elen 4 september 1961.

L. RUDLING
Sek reterare

Beredskap mot gränskränkningar
Av kommendörkapten H. PETRELIUS

1951 fastställde Kungl Maj :t "Instruktion för krigsmakten vid hävdande av rikets ob eroende unele r allmänt fredstillstånd samt uneler
krig mell an främmande makter varuneler Sverige är neutralt." Instruktionen (förkortad IKFN ) innehåll er sålun da bestämm elser hur
krigsmakten ska ll handla i situationer, då vårt territorium kränks
eller då andra brott mot vår integrit et ell er neutralitet begås ti ll lands ,
till sjöss och i lu ften. D en var elen första i sitt slag, enär el en även
behandlad e allm änt fr edstillstånd. Särskilt ti!lfreclsställancle var ock-så, att publikationen fick göras öppen .
Instruktionen vilar till större delen på av Kungl Maj :t utgivna
lagar, kungörelser och förordn ingar. Den utarbetades på försvarssta ben (fst/M ) efter långvar iga och ingående diskussioner icke minst
med folkrätts lärcle , enä r hela ämneskomp lexet innehåller många kiinsliga och svårbedömbara faktorer och avvägningsfrågor.
Uneler det sista decenniet har vapen och vapenbärare undergått en
sådan utveckling, att många av IKF N bestämmelser numera icke zir
lämpliga och v issa kan överhuvud icke följas. Öve rbe t;ilhav:uen har
därför i dagarna till chefen för försvarsdepartem entet överlämnat
förslag till ny upplaga av IKFN att fastställas av Kungl Maj :t. 1951
års up plaga har moderniserats främst med hänsyn till ovannämnda
utveckling men samtidigt har eftersträvats att ge bestämrnelserna en
mera distinkt och entydig utformning.
Det skall särskilt påpekas, att elen nu gjorda revid eringen av JKFN
ligger h elt inom ramen för de kungörelse1-, laga r m m, som låg till
grund för 1951 års upplaga. (I elen mån nya kungörelser m m trätt
i kraft uneler tiden, har givetvis gjorts motsvarand e ändringar och
tillägg. ) Även om en grundlig öv ersyn av urkund erna had e varit
Önskvärd, ha r arbetet a v tidsskäl f å tt denna mera begränsade inr iktning.
I det följande skall de v ä s e n t l i g a skilj aktligheterna mellan
bestämmelserna i 1951 års och den nu av öB föreslagna upplagan
av IKFN presenteras. Det skall härvid understrykas, att ~\ven om
den föreslagna upplagan i princip fått g-odkännande av berörda in stanser inom UD, har elen ännu icke faststä llts av Kungl. Maj :t.
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. De o~m·å~l e n av instruktion en, som med tanke på föreslagna ,11 dnn ga r ar sarskdt a ktuella, sammanfattas und er fö lj ande ru bri kl .. .
l. Å tgärder mot fr~i mm and e f lygplan öve r svenskt territori un• .
2. Å tgärd er mot främmande ö rl ogs fa r tyg m m på svenskt te 1 itorialvatten.
a. Beredskap mot kuppa rtad e anfa ll.
b. Å tgä rd er mot enstaka främmande ö rlogsfa rtyg.
c. Å tgärder mot f rämmand e ubåtar i uläge.
d . Kon troll av sjöt rafik och fiske på svensk t vatten.
3. Å tgärde1· vid begångna vå ldshand lin ga r till sjöss och lu ftt 1.
4. Gränskränkningar ö ver landg ränsen.
Å tgärder mo t främmand e flygpl an,
torium.

SO'I'n

överflyg er svenskt

1

rri-

l denna del av in struktionen ha r rad ikala ändringar föresl;-.; its.
Fö rst må erinras om nu gä lland e regler (I KF N 195 1).
A llm änt

f r e dstill s t å nd:

l. 1Mot främmande f lyg förband tillg ripes vapenmakt utan >regående varning.
2. E nstaka främmande militä ra flygpl an skall avvisas mede lst va rning . Ändras icke f lygriktningen efte1· varn ing Öppnas verkn in;:c;e kl.
3. På ÖB s ä r s k i l d a o r d e r gäller följande bestämm lse :
"Vapenmakt utan föregående va rning tillg rip es mot ensta ka f ·'im mande militä ra luftfa rtyg, vilka inflyga ti ll ell er framföra s · 10111
svenskt te rrito rium und er omständig hete r, som uppenbarligen t d 1 p!I
fient li g avsikt."
4 Med flygförband förstås "tre ell er fl era mi litära lu ft f. rtyg
(f lygplan ), som framfö ras i form erin g ell er uppenba rligen up p. ·äcla
till samm ans" .

U nd e r n e u t r a l i t e t :
l. Mot krigfö ran~ e makts fl yg förband tillgripes vapenm akt utan
föregående varning.
2. Krigförande makts militära luftfa rtyg, utom flygförband, som
framföres inom svenskt territorium , skall med vapenmakt a v v i s a s
därifrån.

3.

På ÖB s ä r s k i l d a o r d e r giiller fö lj ande bestämmelse:

"I ett sådant läge, då anfall mot Sverige av viss krigförand e makt
];:an sä rskilt befaras, skall vapenmakt utan föregåend e varning ti llgripas mot denna makt tillh öriga enstaka militä ra luft fartyg, vilka
inflyga till ell er framföres in om svenskt territorium und er omständigheter, som uppenba rli gen tyda på f ientlig avs ikt. "
4. Som kri gförande makts militä ra lu ftfartyg sk all behandlas varje främmande militä rt luft fa rt yg, så länge dess nati onali tet icke är
fa stställd.
Så långt gä lland e fö res kri f te r.
Det är uppenbart, a tt ovannämnda regler num era icke är acceptabla. Det enstaka A -vapenbeväpnad e flygplanet kan inn ebära ett
större hot ä n ett stort förband med konv entionell a vapen . Att skilj a
på ett fl ygförband samt å a ndra sidan flera enstaka fl ygplan kan bli
mycket vanskligt. De hastig hete r i lu ften varom numera är fråga,
innebär också, att ett ing ri pande icke kan föregås av mer eller mindre
tidsödande bedömand en. Dessa fakto rer ävensom det fö rh å ll andet, att
oskyldiga Överfl ygnin gar allti d kan inträffa, har motiv erat andra
regler.
Följ ande principer har för eslag its:
Al lm änt fredst ill s t ånd:

l. Främmande militära f lygplan ävensom fl yg förband , som överflyge r sv enskt territorium , v a r n a s. O m fl ygriktningen eft er varning icke ä ndras, ti ll g ripes vapenma kt.
2. P å öB särskild a order skall vapenmakt utan föregåend e varning
tillgripas mot såvä l enstaka främmande militära flygplan , som fl ygförband , som Överf lyger svenskt terri torium.
Uneler n e utralit e t:

l. Mot krigföra nd e makts militära fl ygplan och flygförband , som
Överflyger svenskt territorium , tillgripes vapenma kt uta n föregående
varning.
2. Som krigförande ma kts militära flygpl an skall betraktas var je
111i!itärt f lygp lan så länge dess nationalitet icke är känd .
Ovanstående regler kräver några kommentarer. Först kan frågas ,
hur man i dag varn ar ett f lygp lan. Ja, mö j Ii g h eterna härvidlag äro
mycket begränsade. Varn;ngsskott kan icke skjutas vare sig från lv
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ell er flyg plan. Ett eget flygplan kan dock flyga upp jämsid es Jch
medelst vmgt1ppnmg m m visa ut en annan kurs för det främ m<m de
plan et. Metoden torde i praktiken ha begrän sa de möjligh ete r, ,11 e11
systemet tillämpas dock intern a tion ell t.
Vå ra lvförband och örl ogsfartyg kan så ledes icke in g ripa u 1, ler
n o r m a l a f r e d s f ö r l1 å Il a n d e n mot ely lik a g ränskrän k 11 11 o- _
ar, såvida icke förbandet und errättats om. att f lygplanet redan v a~ 
nats. Uneler s k ä r p t a f ö r h å 11 a n d e n , elvs antingen el;'\ r) H
satt den särski lda bestämmelse n (2 ovan ) i kra ft ell er un der net ralitet, ri skera r även oskyldi gt infl ygande p lan omede lba r neclskju t 1 ,11 g.
D e vap entekni ska förhå ll and ena ha r fram ka ll at denna komp ro11iss
och ur förbanel ens syn p u n k t torde de föres lagna reglern a vu n 1 ·t i
kl a rh et och ent ydighet.
Det kan också nämnas, a tt i den nya in struktionen gör man h, !ler
icke skilh1ad p å fö r luftfart förbjudna om råden och på svensk terr itorium i allmänh et, vad gäll er åtgärderna mot överflygand e ir "immande militära f lygp lan .
Bestämm elserna ha vidare utformats så, att "oid entifi e ra t i r immand e f lygplan" ( d v s då ma n icke har kunnat konstatera, om tl ygplanet är m i lit~i1·t ell er civilt ) behand las som främmand e mi litärt 11\ o·"'
plan. Bakom denna skri vn ing skymtas U Z-intermezzo t!
Det nya förslaget till lKFN har icke behandlat frågan om i n ~ ri 
pancl e mot robotar. O r saken h ä rt.ill kan i rämst sökas i svårigl ·ten
att Överhuvud skilj a på f lygp la n och robotar. Då systemet fö r varning a v flygplan ha r mycket begränsade möjlighete r, to rd e i 1 ·aktik en regl erna för ingripande mot f lygp lan äv en kunna appl i( ,·ras
på f lygand e fö remål under benä mnin g robotar.
A tgärd er m ot f?' Önuna n de fartyg
Beredskap mot kuppanfa/1.
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m på svc nsl?t v atten.

D e ovan relaterade föres krifterna fö r in gripande mot främ n nde
flygplan ä ro h elt avhängiga förh ålland et, om flygp lan et i fråga in innanför ell er utanför territorialgrä nsen . D etta g er möjlighet till en kla
och klara bestämmelse r. När det gäller motsvarande ingripande mot
främmande örlogsfartyg , som överskrider vår te rritorialgrän s, kommer ytterligare en faktor med i spelet, nämligen rätten till "passage
inoffensif " . D et svåraste fa ll , som krigsmakten därför kan ko,u ma
att stå in för, ä r ett sådant läge, då ett antal främmande örl ogsfar-

tyg ( inv asionsfarkos te r ) passerar elen yttre territorialgrä nsen. Ä r det
fråga om oskad lig genom fart ell er ett fi entligt företag riktat mot
oss? När skall ingripand et ske? H är skall först erinras om nu gällande bestämmelse r.

A llm ä nt f r e d s till stå nd:

l. Efter sä rskilt meddelande från ÖB gä ller, att "då särskilda omständigh eter gör det sannolikt , att en styrka tillhörande främmande
makt, som närmar sig svenskt territorium , gör detta i fi entlig avsikt , skall sty rkan an fa ll as utan fö regåend e varning i och med , att
land-, sjö- eller luftg rän sen passeras" .
2. "Mot örlogsfartyg , transportfar tyg, åtföljda av sjö- eller fl ygstridskrafter ell er invasi onsfarkoster , vilka under omständigh eter,
som uppenba rligen tyda på fi entlig avsikt, Överskrid er territo rialgränsen , tillgrip es vapenmakt utan föreg åend e varning, därest med
ledning av fartygens typ , anta l ell er storl ek ett uppenbart hot mot
riket bedömes före ligga ."
Även denna bestämmelse träder i kraft först på ÖB s~ir ski l da order (ell er då förbindelsen m ed bögkvarteret är avbruten på o rder
av vederbörand e milbef ell er "chef för direkt uneler chefen för marinen lydande sjöstyrka").
U n d e r n e u t r a 1 i t e t gäll er motsvarande bestämmelse r som
2 ovan.
Det är sålunda många villkor, som måste uppfyllas för att en förbanelsch ef snabbt och kraf tfull t skall kunna handla. Man få r nu se
bestämm elsern as utfo rmning mot bakgrunden av, att vå r utrikesled ning vill gardera sig för, att krigsmakten icke skall provoce ras till
ett hand lande, som i sin tur kan medföra allvarliga konsekvense r
för oss . Häremot kan emellertid sägas, att en stormakt, som bestämt
sig för att anfalla oss, komm er alltid att finna på erforderliga provokationer, så vida elen icke vill rikta det första slaget öppet. Reglerna får därför icke ut fo rm as så, att de föranled a till passivitet.
Fö ljande formulering har föreslagits:
Allmänt

fredstil l stånd:

l. Mot främmande stridsfartyg, transportfar tyg, åt följda av SJOell er flygstridskra fter liksom mot invasionsfar koster, vilka under om-
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stänclig heter, som up penbarli gen tyder på fi entlig avsikt, överskri<t•· r
ell er överskrielit territor ialg r änsen, till g ripes vapenmakt utan för.·gåencle varning.
Motsvarande bestämm else föreslås gä ll a u n el e r n e u t r a l i t L L.
O tviv elakti gt inn ebär de ovan föreslagna bestäm melsern a en vi . s
fö renkling. D e gäll er generell t och a ntalet "om och men" har nl ,bringats, men man har icke kunnat komm a i från , att vederböra n, ,c
chef måste gö ra beclömanclet, huruv ida företaget ~i r riktat mot o ~
eller om enelast rätten t i11 oska dlig genom fart a vses utn yttas.
A tgärd er mot ensta /w farty g .

Vad gäll er in g r ipand e mot enstaka f rämm ande örlogsfar tyg, s< )111
utan till stånd ink ommer på för dylika fart yg förbjudet sv enskt v;• t en, har in ga ändri ngar företag its av nu gä ll ande bestämm elser. ]) t
skall emell ertid erinras om, att på fö rslag a v CM har kungörel sen
SF 627/ 1938 a ng tillträde m m till svenskt terri to rium för vi .·',t
fartyg ersatts med en ny kungörelse (SF 61/ 1961), dä r icke lw t
övnings- och lu stfartyg ås y ftas utan all a icke ö rlogsfa rtyg, scJ:n
äges ell er nyttjas av fr ämmande stat fö r icke komm ersiell t äncl am , l.
N ämnda kun gö relse innebär exempelvi s, att ur tillträdessynp un, t
skall utl ä ndska statsägda far tyg, som mer ell er mindre öpp et utn yttj as som undersö knings fa rtyg, betra ktas som örlogs fart yg och dit'·med skall framställning vara g j ord på dipl omatisk väg om inlöpan<Jt
ti ll svensk hamn m m.
Å tgärd er mot främmande ubåtar.

Vad gäller fr ämmande ubåtar, som i und erv attensläge uppeh;'i IL r
s ig på sv enskt territoria lvatten, ha v issa s k ~i rpta b estä mm elser förLslagits.
U nder a ll mänt fred st ill s t å nd gäll er f n , att ubå1<n
först skall varn as innan vapenmakt tillgripes . D enna r egel kv ars t<. r
oförändrad. Man ha r doc k g j ort det till ägget, att - sedan ÖB dän •m
särskilt beordrat - ska ll vapenmakt utan föregående varn ing till g ri pas m ot f rämmande ubåta r i undervattensläg e på svenskt vatten .
U n el e r n e u t r a l i t e t föresl ås, att mot krig förande m akts
ubåt i und ervattenläge skall tillgripas vapenmakt utan föregående
varni ng. Denna r egel föreslås gälla gener ellt och även på den svenska sidan Öresund.
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Bestäm melsen, att va rje ubå t ska ll an ses ti llhö ra k ri g för;mde makt,
så län ge dess nati ona li tet icke är känd , kvarstår. Unel er n eutra li tet
_o..
sålunda en skä rpnin g av bestämmelserna , enä r nu gäll a nde
t reli<mer
bb
bestämmelse r tala r om "avvisande, om så er ford ras med vapenm a l't ,. .
Det nya för slaget inn ebä r a ll tså samma behandlin g a v främm and e
ubåtar i under vattenläge på svenskt vatten som av fr~im m and e {] ygplan på svenskt territorium . De s k ~irpt~ r eglen: a mot nhiitar i;tr ses
mot ba kg run den av , att denna vap enbara re blt vtt a llt 1 ark~ <~ re och
m ån gs i d i g<~ re ti ll sin a n vä ndn ing.
f(ontr oll av sjötrafi!? och f isil e f'å S'i'r ns!?t vatten.

Så viii und er fred som vid neutral itr t ha r kri gsmaktu1 up pg ift en il t t
kontroll era efterl ev na den av gä lla nd e förfat tnin gar r örande sjötra fik och fis ke in om. svenskt territo ri alvatten . lKFN 1951 ger sålu nda
behöri g het åt sven ska örlogsfartyg att verk stä lla erforderlig prejn ing
och vi sitering av hande ls fa r tyg på svenskt vatten för denna kontroll.
Däremot gav den urspr ungliga bestämm elsen in get besked om , hu r
skull e förfa ras om vede rbörande hand elsfartyg un elandrog sig prej ning
m m. Sederm era in fördes t ill äggget, att på öB särskild a order skull e
örlogsfartyg få bruk a vapenmakt för att f ramtvin ga lydnad, om fartyget avs iktligt und erlä t att e fterkomma p rejn;ngss igna l. S amma bestämm else gäll er und er neutra litet. Ä ven hä t- vi sas stor fö rsik tighet i
bestämmelsern as ut form ning, v ilket sa knar mots varigh et exempelvis,
när det gäller behand ling av f rämmande enstaka ö rlogs fa rtyg, som
inkomm er på otill åtet vatten. (Stoppar nämligen icke örlogsfa rtyget
på anmodan, ska ll vapenma kt t illg r ipas, vilket gäll er utan in skränkni ng. )
·
Det nya förslaget inn ebä r, att ö rl ogsfa rtyg får till gripa vapenmakt
om handels fart yget söker unelandraga sig pre jning. dock med el en inskränknin gen , att un el er a 1 l m 2i n t f r e el s t i 1 l s t å n el skall vederbörande marink ommand oche f utt ryckli gen ha givit order dä rom.
A tgä1·der v ·i d begångna våldshandlingar .

Ovan r elaterade bestä mmelser m m ha r hu vud sakEgen gällt de i all ,
då fr ämmande flygp lan och fartyg utan tillstånd överskridi t grän sen
till svenskt territo riu m utan att våldshandling eller a nnan fi entlig
handling av något slag ägt rum . J de fall ,. då fi entliga h and En gar utlöses på svenskt ter ri toriu m eller mot m ål på sv enskt territorium , ~i r
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man inne på ett annat område av in strukt;onen , där det ick e fu n•ti ts
anledning att ändra nu gä ll ande bestämm else r. Huvudreglen , att en
begången våld shandling under nämnda förh ålland en ger krigsmak,e n
rätt att bruka vapenmakt utan föregående varning, kv a rstår sål u1 da.
Ett mem.ento är dock , att man skall ha klart för sig, att våld sh <,.tdlingen verkli gen har begåtts i f i e n t 1 i g avs ikt.
En nyhet i överbefä lh avarens fö rslag ä r emell ertid rätten att bn ka
vapenmakt utan föregående varning. då svenskt må l på ell er ijver
internationellt vatten utsättes för våld sha ndling i uppenbart fi entl ig
avsikt. Catalin a-affären i börj an på 1950-tal et var ju ett trag ; lt
exempel på vad som kan intr ~iffa på ell er Öve r "fredens hav " . :--:rid
f ö;- ett omedelbart kraftfullt ing ripand e med vapenmakt frå n SV l'•'s k
sida i dylikt fall finn s icke uttala t i IKFN 195 1. D en allm änna ilestämme lsen, att " kr: gsmakten skall jämvä l skydda svenska hancl·.·lsoch fisk efa rtyg inom svenskt territorialv atten och dessutom i den må n
så är möjli gt och med beaktand e av för S verige tillämpliga inie rnationellt rättsliga regler bereda tryggh et åt svenska handelsfal tyg
och fiskefartyg jämväl på det fria havet" ger - frånsett att Catahnaaffären gälld e fl ygp lan - ingen självklar möjlighet till omecleli ·trt
ing ripande med vapenmakt i en elylik situ ation.
l den föreslagna upplagen av IKFN uttalas nu kla rt , att vapenmakt utan för egående varning må tillgripas, då främmand e flygplan
ell e r örlogsfartyg i uppenbart fientlig av sikt begår våld shand li ng 1110t
svenskt mål på eller over fritt hav.

Gräushänll ningar
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till lands.

Huvuddelen av IKFN bestämmelser rör å tgärd er mot f rämm <ncie
fartyg och f lygp lan. Ett tredj e avsnitt behandlar emellertid gri, nskränkningar m m öve r landg ränsen , sam manfattat und er rub nken
l.• ' ·tta
l" under fred och neutralitet.
rder beträffande persona
"Å taä
o
.
b
avsnitt har revid erat s huvudsakli gen ur fomlell synpu nkt , sa att o·:e rensstämnunde terminologi och formulerin g används, då lik a åtc:·ä rder avses. I sak kan också konstateras, att åtgä rderna mot ensk tlda
krigsmän ell er militär avdelning, som överskrid er lancl gr~ins en blir
desam ma uneler fred och neutralitet.
Förslag upptar i princip tre situati oner.
l . När militär avdelning ell er enskilda krigsmän i uppenbar fientlig a vsikt beträder svensk mark över landgränsen.

I elylikt fall öppnas eld utan föregående varnmg.
Tä r militär avde lnin g ell er enskilda krigsmän beträder svensk
2.
mark över landgränsen un de r andra än i l ) angivna omständigh eter
men att f redlig avsikt ick e visas.
I en sådan situ ation skall först varnas, så att personalen har möjli g het a tt gå tillbaka över g ränsen. Kvarstannar de utan motstå nd ,
skall de tagas i förvar.
3. Nä r militär avdelnin g ell er enskilda krigsmän överskrider lanelgränsen och genom tecken ell er ely likt visar fredlig avsik t.
Även i detta fa ll skall personal en ges mö jligh et att å tervänd a innan omhändertagand e sk e r.

Man får nu hoppas att den fö res lagna instruktionen sna rast fastställas av Kungl. Maj :t. Det allvarliga världsläget borde h ärv idl ag
va ra en starkt pådrivande fa ktor. V år beredskap mot g rän skränkningar o dyl , vad gäll er lämpliga in struktioner till krigsmakten , är
nämligen i dag ick e godtagbar. Överlag måst e tillämpas en kärvare
linje i reglernas utformning och framför allt måste de stå i paritet
med vapenteknikens och invasionsteknikens utveckling.
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Sjöofficerens tekniska utbildning och tjä nst
Av ledamoten M. HAM M AK

I sitt inträdesanförande i KöS, publicerat i denna tidskrift i ma 1s
1961 fram lägger kommendörkapten C M von Döbeln några hög t
tänkvärda synpunkter betr~iffande "sambandstjänstens dilemma". l ! a, 1
anför bl a
"I och med att vapenofficersskolans utbildning i sambancls tj än~.t
avsågs utgöra en ersättnin g för elen tidigare form av specialutb ilr 'ning, som gavs vissa off icerare efter genomgången vapenutbildnin ..
miste man en grupp , som ju st på grund av denna specialutbildn i1 '<
had e en gwen h emortsrätt inom sambandstjänsten. Detta har haft t'!i
fö lj d att rekryteringsunderlaget' för högre utbildning v id sjökrig.skolan s telekurs (f el förbinclelsekurs) minskat, vilket är så 1i1yd t
mera beklagligt som behovet av tekniskt utbildade otf icera re ich;
minst inom det teletekniska området. ökat.
Detta för hålland e har skapat ailvarliga bekymmer för samba nd·;tjänsten. Tidigare kunde de olika befattningshavarna inom elen hov
re sambanelstjänsten delas upp i två kategorier, en för stabsutbildade
?ff ice1:are och en för tekniska off icerare. En sådan uppd elnin g :i r
1cke langre adekvat. Tekniken har fått en sådan dominerand e bet;clelse, att man numera måste anse al la h~i1· ifr~wb ava ra nde befattni no·b ,r
avseelda för tekniska off ice rare i första hand. Det kan allvark·t
ifrågasättas, om en officer med stabsutbi ldning uppfyller erford erli,-_a
kompetenskrav för någon enda befattning inom elen högre samban( -;t jänsten . Det råder visserli gen ingen tvekan om, att en stor del . v
sambanelstj änsten är av stabsmässig kara ktär, men elen är sii ll. m
r enodlat stabsmäss ig. Man bör i detta sammanhang ha klart för s:g·.
att även de tekniska kurserna vid S jökrigshögsko lan inrymm er ·n
stabsutb ilclning, som icke står stabskursens lånot
efter <il h
gedigen
.
b
som 1 varj e fa ll är fu llt t illr~icklig . Denna fråga sträcker sig lån ;t
utanför sambanelstjänsten och det sku ll e inte förvåna om man snart
nog finner den nuvarande stabskursen otid senlig oci1 tvingas stöpa
om elen m ed avsevärd utökning och fördjupning av ämnet "tilläm pad
tekmk", så att elen stabsutbildade officeren i framticlen kommer att
kunna hänföras till elen nya kategori , som började skymta i olika sammanhang unel er begreppet teknisk stabsoff icer. "

Det elilemma som v Döbeln hister uppmärksamh eten på ar förvisso inte begränsat till sambanelst jänsten och inte heller till flottan
eller marinen , även om aspeldern ~ och dc aktuella probl emen kan
variera i detaljer. Åtsk ill iga frågeshillningar beträffande cle tekniska
off icerarnas utbildning, uppgifter och befordri ngsfö rh ålland en ha
skymtat på senare tid inom samtli ga försvarsgrenar. Inom armen nådeles v iss stadga 1958 genom nytt reglemente för fä lttygkå ren, m en
befordringsförhållandena cbr är nu oti ll fredsst~i llancle, vi lket bl a
framföres i Office rsfö rbuncl sblacl et jan 1961. där också påpekas att
avgången ti ll civil tj~inst är betänkligt hög.
Inom marinen och enkann erligen flottan har de senaste årens omorganisationer och befordringsutveckling givit tekniska off icerare avsevärt försämrade villkor, vil ket också resulterat i kva litativt och
kvantitativt sämre rekrytering till den tekniska tjänsten.
Slutligen har vicl behaneliingen av den gemensan~ma kri gshögskolan
elen tekniska utbildningen v id marinen kommit beklagligt i skymunelan - om man inte skall uttrycka det så, att elen ställts i " strykklass".
Allt detta gör clet högst angeläget, att cle tekni ska ott 1cerarnas utbildning och tjänstgöringsvillkor tages upp ti ll behandling. Här skall
i det följande hamläggas några omständ igheter kring och synpunkter på problemet i vad avser flottan. Innan så sker svnes det em ellertid lämpli gt a nföra några allmiinna ref lexion er ki~inu beureppet
"teknisk off icer" .
b
b
_Krig och teknik har hört ihop seel an gammalt. M ed någon tillspetsnmg av formuleringen skulle man kunna säga, att det i teknikens
barndom för några hundra år sedan egentl igen enelast var krigare och
be rg sm~in , som hade behov av och därför sysselsatte sig med teknik
- båtbyggandet eller skeppsbyggeri et undantaget. Det var då naturligt, att organiserad tekn isk utbildning först kom till stånd inom
försvaret. I vad avser högstadiet skedde detta i Sver ige så sent som
1818 då "J-Iögre Lärove rk et för Arti ll eriet" startades på Mari ebergs
egendom. Till en början unelervisades enelast arti llerister vid detta
lärov erk. Sederme ra fick ~iven fortifikationsofficerare och marinof fiocera re m fl inträd e som "scholarer" . Å r 1842 antogs för första
gangen s k civilingenjörselever, seelan Riksdagen beviljat 1.000 rikselaler banco till lärarp lats för "A llmänna arbeten". DeUa var rikets
f_örsta tekniska högskola och därifrån kom begreppet "civilingenjör"
till skillnad från cle tekniskt utbildade off icerarna . De civil a eleverna
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fö rsvan n från och med å r 1869 och sedan dess h a r el en civila oc; 1
militära utbildningen gått ski lda vägar ~ dock givetvis med må ng· 1
kontakter.
Det kan vara värt att understryka , att tekniken alltid ha r varit ocr 1
nu mer än någonsin "är en integrerande del av elen militära verk sam
heten och att officeren inom det tekni ska områd et lika väl som ,
övriga m ili tära verksamhetsfält skall vara elen som kan "~ ~ ~ 01
ganisera, leda , samordna och st imulera verksamheten ~ ~ ~" e1,
l igt målsättningen för officersutbildningen i FUSOF / 58. D et är a 1
v~isent li g betydelse, att denna leclancle och stim ul erand e verksamht 1
utövas av ett kvalificerat sk ik t med yrkesmäss igt intresse för resu !t;1
tet och egen erfarenhet f rån el en aktiva tjänsten och handh avande·!
a v produkterna. V etskapen om att man kan komma i den situ ationen
att man måste " äta vad man kokat" ger särski ld tyngd åt om soq,
och ansvar, som elen rena konstruktören i mindre grad behöver tyn g ,·~
av. Och vad ledandet och stimulansen angår kan man ta en bi ld fdtn
ett helt annat verksamhetsfält. Läkaren önskar och behöver en hel
del apparatur av många gånger högst komplicerad natur. S ådan apparatur drivs fram av läkare, som vet vad elen skall anv~incla s till
och vacl elen måste kunna prestera. Beundrans värda saker ha kon111 11t
f ram ofta i samarbete mell an en läkare och ingenjör men ofta nog
blir läkaren själv nära nog ingenjör. En konstruktör ensam kan m rc
ttstadkomma appara! ur av här avsett slag; det iir läkaren som leckr
och st imul erar.
Inom försva rets område har det humils tekn iska off icerare red. n
innan ovannämnda "Högre Läroverket för Artilleriet" kom till st~lll.l .
och efteråt har deras utbildning unelan för undan anpassats cft r
tidens krav. Den tekni ske officerens utbildning har varit skrä d d ~.·
sydd för vissa uppgifter och befattningar och genom kårsystem et 11.1 r
man metodiskt kunnat dels gallra, dels ge vederbörande det kunska psoch erfarenb etsunderlag, som bedömts erford erligt och lämpli gast ~å
att beståndet av officerare m ed högre teknisk utbildning bilda t f 11
ryggrad i försvarets te kniska utveckling. Kårsystemet kan g i vetvis !la
sina nackdelar, men om åt kåren skapas högt anseende varmed fölJer
god r ekrytering och stora gallringsmö jligbeter, då följer också med
väsentliga fördelar. I sto rt sett torde man kunna säga att h ittill s så
varit förhållandet.
Vad som särskil t aktualiserat de tekniska officerarnas st~i llning
och utbildnin gen är, som ovan nämnts, bl a behandlingen av den tek-

751
ni ska utbildningen vid den gemensamma krigs högskolan. En sådan
skall ju enligt beslu t av 1961 å rs riksdag organiseras hösten 1961.
Detta beslu t, som var gru ndat på Kungl J\!Iaj :ts proposition nr 110
hade för egå tts av fl erå riga utredn ingar. R edan å r 1951 hade föreskri vits att visst samarbete mellan Krigshögskolan (KH S), S j ökrigshögskolan (KSH S) och Flyghigshögskolan ( FKH S) skull e etabl eras. I juni 1957 fick ö B bemyncligancl c att till sätt a en kommittc för
att u trecia f rågan om ytterligare samordning a v stueliern a vid de m ilit ~ira högskolorna. D enn a kommittc, som antog benämningen Försv arets högskoleutredning 1958 av lämnade sitt be t ~inkancl e i nov ember
1959. 1960 å rs r iksdag f attade principbes lut om in rättande a v en fö r
krigsmakten gemensam krigs högskola och ÖB f ick i uppdrag a tt
framLigga förs lag ti ll fu llständig organisation och ku rspla n för denna. Detta förslag Överlämnades i oktober 1960 och blev fö remål för
remissbeh and ling .
Beslutet om elen gemensamma högskolan har öv e rlag mottagit s positi vt ehuru dc ~indringa r och beskärningar av ÖB :s förs lag , som
gjorts i propositionen måst e anses högst bek lagliga och i åtski lli ga
avseenelen gör elen avsedela samordningen t ill en chimär.
I behandlingen av och diskussionen kring elen gemensamma kri gshögskolan har en omständighet kommit beklagligt i skymunelan och
det ~ir det fakt um , att F örsvarets högskoleutredning 1958 enelast behandl ade stabsutbildn ingen medan den tekniska utbildningen Eimnacles helt åsido. Detta kan förvisso betraktas som något. högst anmärkning sv~irt med hänsyn ti ll mili tärteknikens allt mer ökad e omfattning och betydelse. Den grundbggand e utredningen bl ev således snedvriden och måste efte r rikselagens principbeslu t i hast kompletteras
med en särski ld utredning om el en tekniska utbildningen. D et resu ltat
som denna kom f ram till och som ingick i öB :s förs lag i oktober
1960 accepterades icke av försvarsministern utan bl ev hårt beskuret.
ÖB :s förslag beträffande de tekniska kurserna inneba r i stort sett ,
att armelinj en sku ll e få en kurslängd av 30 månader medan marinens
och flygvapnets officerare sku ll e givas en utbildning om 24 månader.
Departementschefen beskar ticl en för de båda senare till 18 resp 12
månader .
Man kan ju väl förstå svårigh eterna att samordna unelerv isningen
för kurser av så väsentligt olika längd . Vad som däremot är svårt
att förstå är motiven för att officerare vid de s k "tekniska försvars-
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gr enarna" skall ges ett så mycket mindre kunskapsom Etng iin k >l k ge rna vid armen.
Kungl Maj :t h ar emell ertid beordrat en ny ut redning beträ fi an de
den gemensamma högskolan s tekni ska kurser. Tyviirr ~ir direk t ven
för utredningen beklag ligt n egativa, vilket beLlster intrycket att u lfi cerarna s tekniska utbildning av ofö rkla rli g a nl ednin g place ra rs i
"strykklass". Det tord e kr ~ivas betydand e aktivt intresse och kra ftt ag
från både för sva rsstaben och försvarsgrensl edningarna för au l tl la
till sned vridningen.
T-Lir må fra mh åll as, att CM reda n hösten 1959 framlagt fö t:- bg
om en utökning av den tek niska utbildningen vie\ KST-I S till 2-[ n t: tn.
en utbildnin g som avsågs ge
dels en teknisk grund för militiirteknikens huvudområden
dels något fördjupad e kunskaper inom visst tekniskt avsn itt
dels god stabsutbiklning.
D e sena re å rens e rfarenh eter hån K SH S hade kla rt g ivit v id h:\11den att med elen beg ränsad e tid som stått till förfogande målsätt n'n gen fö1· utbildningen icke kunnat nås trots success iva förbäl tr inc: .r i
kursplanerna. I g~lllancle reglemente för K SHS anges: "De lng re
kursernas ändamål iir att meddela eleverna elen högre kri gs vt · enskapliga utbildning, som erfo rdras för tjänstgöring vid högre staber samt vid centrala och lokala fö rvaltningar."
Behovet av den ökade utbildningen har motiverats i en P l\ 1 uppgjord inom KS H S i no v 1960. U r detta må an föras fö lj and e :
"För de tekniska kurserna vid skolan - artillerikurs ( 18 m,m ),
torpedkurs ( 12 mån ) och minkurs ( 12 må n) - samt förbi nd..Js <.: kursen ( 12 mån ) in nebär må lsä.ttn in gen såv äl takt isk- strategisk ." 0 111
militärteknisk utbildning. Den taktiskt-strategiska utbildningen bar
varit gemensam fö r alla fyra kurserna, medan el en tekniska utl;i ldningen different ierats i mycket stor utsträckning. D etta har med ört
stora olägenh eter, i det att eleverna av tid sskäl endast utbild at s i11 o111
eget specialområde och icke ku nnat ges elen allm änna tekn iska ov ersikt, som h ade varit öns kvärt fö r kommand e tjänstgö ring i <·li ka
högre befattningar. Dessutom har h ä rigenom personalavcleln ing:nna
inom marinen ställts inför synnerligen svå ra problem, då utbildningen
varit så specialiserad.
Den snabba tekniska utvecklingen har m edfört att trots successiva
förbättringar i kursplanerna hänsyn härtill enelast kunnat ske i _begränsad utsträckning. Tillkomsten av robotvapensystem, AB C-stn ds-
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medel och komplicerad te 1eteknisk materi el radar, elektroniska
· 11 strum ent av skilda slag fordrar avse v~irt vidgael utbildning så~äl vad gäll er tekn; ska grundkun skaper som tilbmpacl militärtekmk.
En allt stö rre kompl exitet i nya vapensystem fo rdrar v id a re ingående
operationsanalytiska öv erväganden, n ågot som ock så kräver ökad utbildning i och vana vid vap ensystemstudi er.
..
Utbildningen vid K SHS tekni ska kurser syftar icke till att gora
officerare till ingenjörer. För konstrukt ion och utveckling av ny materiel erfo rdras även framd eles högskoleutb ildad in genjörspersonaL
För ledning och samord ning kr~iv es emellertid personal m ed såväl
taktisk-strategisk som teknisk skolning .
Den nya plan för K SHS tekni ska kurser orn 24 m ån, som nu föreslås, avser att ä ven inom marinen skapa "tekni ska stabsoff icera re".
Dessa avses för tjänstgö ring i högre stabe r och förvaltningar och
bör ha likvärdig utbildning med a rmens tekniska stabsoff icerare.
Därigenom kan exempelvis försvarsstab en rekryteras jämväl med_ tekniska stabsofficerare från marinen. För att säkerställa att de bogsta
befattningarna rekryteras med de ski ckligaste officerarna bör vida re
såväl off icerare med teknisk kurs som stabskurs kunna uttagas tlll
stabsaspiranter, något som fordrar om fattand e taktisk-strategisk utbildning även vid tekn:ska kurser."
Mot denna bakgrund framst å r tydligt hur otill fredsställande Kungl
·Maj :ts beslut om kurslängelerna 18 resp 12 mån verkligen är.
Härmed avslutas avsnittet om den tekni ska utbildningen. Man to rde kunna förutsätta att marinens ledning med kra ft söker rä tta till
.
de för marinen högst ogynnsamma förh [tll anclena .
I fortsättning en skall något beröras probl emen kring elen tekmske
sjöofficerens tjänstgöring och befordringsförhållanden.
För elen unge tekniske officeren te r sig beforclringsbge och fram tidsutsiktern a ungefärligen p å följande s~itt:
En sjöo ff icer , som omkrin g 1950 stod inför val av högr e k~r s
- stabskurs ell er teknisk kurs - kunde konstatera, att ett relatlvt
stort antal högre befattningar normal t. besattes av tekniska officerare. Bland amiralsb efattningarna fanns visserligen som r egel enelast
men bland
en - chefen (souschefen ) för marinförvaltningen kommendörsbefattningarna fanns CVapen KJVIF jämte tre varvsch efer och 2 a 3 inspektörer el v s tillsammans 6 a 7 st. Av ld< l-befattningar fanns i marin förvaltningen en byråchef fö r var j e vapentjänst samt på de större va rv en cheferna för vapenav delnmgarna.
51
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V idare fann s i marinförv a ltn ingen, på varv och ann ors tädes ett <litta l platser för kk2 .
Motsvarande bi ld nu ~ir väsent li gt olika. En befattning som CCl\'
h ar besatts med mariningenjör och två andra synas löpa risken -111
indragas . E n in spektörsbefattning indrages och vad som f inns b . r
syne s företrädesv is gå till stabsutbilclacle officera re. Kvar står sr, 111
någorlu nda sä ker enelast befattningen som CVapen i ma rinförvalt ningen. Då behovet av tekn;skt utbild ade officerare i kaptens- r,ch
kk2-g raclen snara re ökat ~i n minskat synes en eli sp ropo rtion i h·forcl ringspy ramid en ha uppstå tt. T enel ensen skymta r r edan i en s ·1tist ik över verkliga befo rdrin gar under senare ~tr. E n grov a na1 1·s
av dessa visar bl a att av dem som befo rdrats till kk2 56 % gen 0 , 11 _
gått stabsku r s och 33 % tekni sk k u r s. Den visar också att av dem
som. genomgått stabs kurs 89 % nått befordran till kk2 medan mr,(svarancl e siff ra för tekni sk kurs är 65 %. E tt studiu m av ku rs valet
vid K S H S visar därjämte a tt eleve r med de bästa betygen förekiclesv is v~ilja stabskurs.
Innebörel en av de framlagda siffrorna skall fö rvisso inte övnclrivas . Verkligheten kan måhända vara fördelaktiga re än vad dc
1·elateracl e fö rhållandena sy nas tyda på . M en givet är, att el en föriindracle bilden inte kan undgå att Öva ett betydand e in f lytand e båd e på
valet av utbildning och på utbildade off ice rares in stä llning. Va ri
kursvalet bet r~iffar synes den gjorda analysen ge vid handen en·
all tmer mark erad tenel ens att alla som kan vä lj er stabskurs. f'i..H n
klart tekni skt lagda officerare kan - ha r det v isat sig - kom,,w
att så p åverk as av läget och äldre ka mrate rs råd att de mot egl Jtli g egen önskan och läggning välj er sta bskurs. E n sådan tenelens sku lle i längden inn ebära en uta rmnin g inom det tekni ska områd et a v
officera1·e med högsta kapacitet, vilket i dagsläget m ed en allt111c r
betonad tekni sk inriktnin g av hela fö rsva ret knappast kan vara en
fö r försvaret, marinen ell er flottan lyckli g utvecklin g.
Dessa för håll and en ha redovisa ts för Chefen för Sjöoff icerskå··cn,
som i medd elande nr l 196 1 be rört denn a fråga . Han anför där avsiu tnmgsvts :
"En del olägenheter fö r de tekniska officerarna kan därför sannolikt icke undvikas und er den närmaste tiden. Arbetet att genom föra
ovan nämnd reform (utbildningen vid elen gemensamma högskolan)
kommer emellertid att fortsätta och i av vaktan på ändring i statsmakternas inställning komm er möjligbeterna att i ökad omfattning
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placera tekni ska off icerare i för dem lämpade stabsbefattningar att
prövas. Möjligh eterna kommer att utnyttjas i elen mån placeringstekniska faktor er så medge."
Det ä r högst tacknämligt och uppmuntrand e att dessa p roblem
på allvar uppm ä rksammas och behan dl as av marinens ledning, men
giv etvi s torde mera konkreta plan er och å tgärder behöva komma ti ll
syn es, innan någon verklig ändring av attityelen till den tekni ska utbildningen och den tekniska tj ~i.n sten kan påräknas .
Innan ämnet om sjöoffi ce rens tekniska tjänst lämnas, skall ytte rligare några aspekter beröras. Jag skrev redan 1952 i denna tidskrift
en artikel benämn d "S jökrigare och vapentekniker" . U r el en skull e
jag här vilja anföra följ ande:
"Problemet om vetand e och dess fördelning på olika hj ä rnor ~ir
emellertid av intresse icke blott fö r med bögkvalitativ a g rå cell er
utru stade intell ektu ella jättar utan även fö r normala mer ell er mindre betydelsefulla kugga r i olika dela r av samhäll smaskineri et. Det
kan exemplifieras ur elen för denna tid skri fts läsare kanske intressantaste kunskapssektorn , det ma rina vetandet. Jag tänker mig då
denna sektor sträckande sig från de yttersta, av teknik nästan helt
obesmittade vetenskaperna poli tik och strategi, förbi taktik, befälsföring och psykolog i över till vapenlära och na vigatian fram ti ll d e
allt renare tekni ska disciplin ern a skeppsbygger i, vapenkonstruktion
och vapenteknisk forskning med slutpunkt borta i den vetenskapliga
grund fo rskningen in om matematik, fysik och kem i. Det är ganska
klart att handskandet med probl em ur olika avsn itt a v detta kunskapsområde måste delas upp på olika personalkategorier el v s personer
med olika utbildning och därigenom olika kun skapsomfång. Man
kommer då oundvikligen till den frågan om hu r stor spännvidd de
intellekt ha, som kunna beräknas stå till förfogande inom denna ej
alltför lukrativa gren av samhäll eliga födkro kar - - - eller ka lL
I nuva rande läge skull e man kanske kunn a urski lj a följ ande mer
eller mindre tydli gt a vgränsade katego ri er: stabsoff icerare, tekni ska
officera re, civi lmi litära tekni ker, civila teknik er och fo rskare med
målbunden forskning samt naturv etenskapliga grund fo rska re."
Efter en diskussion av förd elar och nackd elar med "ingenjörsofficer" ell er "office rsingen jör" kom jag elen gången fram till att någon
väsentlig förbättring knappast kunde nås genom en förändring. Det
krävs i alla alternativ tillgång till olika personalkategorier och lösning nås enelast genom samarbete.
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Över dessa problem har nu 1954 års kå rutred ning grubbl at 1 å tskilliga å r och enligt uppgift är ett förslag till lösning att fö rv iintct
sna rt nog. Det f inns därför knappast någon anledning att h är dra
upp någon diskussion beträffande uppgiftsfördelning mellan in,vnjören och elen tekniske officeren. Även om förslaget t ex sk ulle 111 _
nebära att kategorien teknisk officer skall bibehållas i ungefärligen
nuvarand e omfattning kvarstå i alla fall problem, som ovan beri'rts
rörand e utbildning och t j än st. Här skall blott ett par korta kommentarer göras till v issa aktuella förhållanden.
Inom landet råeler en kännbar brist på tekniker och särskilt ci ,,i lingen jörer vilket bl a unelerstrykes av civilministern i propo sitton
120/57. På sin tid var detta ett av skälen till att kårutredningen tör
armen föreslog den organisation med tekniska stabsofficerare, som
nu är genomförd. Läget i dag beträffande c i viiingen j öre r är sna, as t
svårare än då. Det synes därför välmotiverat att på de plat ser där
alternativ kan tänkas utnyttja elen tekniske officeren. Det är ju ne kså så att ett stort antal av de tekniska tjänsterna inom försv aret ha
en stark betoning av administration och förvaltning och min dre av
ren konstruktiv verksamhet. För elen rene teknikern passar detta
mindre väl, vilket bl a visat sig vid en undersökning av skälen till
elen starka avgången av ingenjörskaeletter från KSS. Det starka inslaget a v ovannämnda administrativ a uppgifter i elen militära t j iinsten betraktas som avskräckande och bidrager till avskedstagande. Den
tekniske officeren är däremot särskilt utbildad och lämpad just för
sådana uppgifter.
I förhållande till gymnasie- och institut-ingenjörer får elen tekniske off iceren en alltmer ogynnsam position. Teknikerbristen gör
att ingenjörer utan högskol ekompetens nå tjänste r i både 21 :a och
23 :e lön egraden, medan elen högskoleutbildade och mera erfarne ka ptenen, som vanligen har och bör ha elen ledande position en, står kvar
i lönegrad 21. Detta är ibland uppenbart orättvist och tend erar att
leda mot irritation. Det kan synas vara en bagatellartad fråga , men
elen kan vara högst reell för individen och kanske just det avgörande
skäl som gör att en påkostad, väl utbildad och duktig teknisk of fl cer
trots sin andliga bundenhet till vapnet, sliter banelen och går över
till ett mera välbetalt arbete i industrien. Detta är givetvis en fråga,
som närmast berör och bör uppmärksammas av personalorganisationen d v s officersförbundet.
l det föregående har framlagts en del omständigheter kring och
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synpunkter på sjöoff icerens tekniska utbildning och tjänst. _Man ~or
de kunna konstatera, att läget på lång sikt är oroande, om mte v1ssa
åtgärder kommer tiil stånd. Vilka dessa skall vara får givetv is _bli
föremål för utredning och diskussion inom vederbörliga ansvanga
organ. Det kan ju tänkas , att en sådan utredning ger vid hancler~ vilket t ex von Döbeln antytt i sitt anförande - att elen tekmske
officerens status inte kan bibehållas exakt i s;n nuvarande forn1
utan kan behöva mod i f ieras på något sätt.
In för dessa föreslående utredningar och åtg;irder framläggas här
avslutningsvis några synp unkter till att eliskuteras ell er beaktas .
l. Det talas ofta och mycket om behov av ökade tekniska insikter inom försvaret. Vad officerskåren angår så måste detta betyda
antingen att individer av nuvarande slag ges ökad teknisk utbildning
(t ex mera teknik på stabskursen) eller att individ er med mera teknisk utbildning ersätter sådana med mindre elylik (t ex mera tekniker i staber och skolor). Det senare alternativet var vad som åsyftades i Chefens för Sjöofficerskåren ovannämnda meddelande. Det
kan givetvis vara litet känsligt att eliskutera vad som i detta avseende
kan vara möjligt särskilt som det n~irmast är de högre befattningarna, som verka rekryt eringsfrämjancl e. Här skall därför enelast nämnas , att ökad teknisk rep resentat!on synes önskvärd och möjlig i planeringsorgan, vid skolor och bögskolor (t ex elen gemensamma högskolan ), bland inspektörer samt - varför inte - bland marinattacheer. Ökad kunskap och erfarenhet om teknik och förvaltning
svnes också - att döma av karlskronautredningen - så småningom
b-li erforderlig för marinkommanclochef, men det torde få betraktas
som ett speciellt problem.
2. Ingen ändring bör göras som ~i ventyrar nu varande enhetlighet
inom officerskåren. Det förhållandet att den tekniske officeren kommenderas till sjöss och får intim kunskap om materiel en liksom att
han kan få ansvarsf yllt militärt befäl är av väsentlig betydelse för
hans tjänst i förvaltning och på varv. Utan denna väx elv erkan minskas förtroendet från de sjögående liksom tillflödet av friska erfarenheter till det producerande och unelerhållande arbetet i förvaltningen och varv.
3. Om en tillfredsställande rekrytering till elen tekniska tjänsten
skall erhållas måste denna ovillkorl igen bli kvalitativt jämbördig dels
med stabstjänsten inom marinen dels med den tekniska tjänsten inom
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övriga försvarsg rena r. Visa r s ig detta omo .jligt måste man unde 1-.so l, ,
'
hur en lösning eventuellt kan nås på andra vägar.
4. På något sätt bör in om marinl ed ningen en in stans skapas, där
dessa problem kunn a sammanhå llas och bevakas. D et behövs 11 ."1,,. 0
slags må lsma n för den tekni ska utbildning en och tj ä nsten sed an <Je ~
rd ande verk samhet, som fö rr ägde rum 110 s
personalvå
la nera nde och
p...
..
.
tp nst.egren smspekto rerna nu praktiskt taget helt upphört. Synpt•nkter på behovet a v en sådan in stans ha med stark betoning fram ii 1 rts
t ill mi g vid fl era olika t illfä ll en.
Därmed avslutas de nna sammanstä llning a v synpunkte r på sj 0 , 1f_
fi cerens tekniska utbildning och tjän st. D et har varit med en viss
tv eka n, som den förts fram till publi cering med hänsyn till lJI a
det aktuella utrednin gs läget Å tsk illiga frågeställ ningar - och iiv cn
missnöjesa nled ningar - ha eme ll ertid varit akt uella länge, och då
bl a genom den gemensam ma högsko lan nya tillkommit har det sm ts
nödvändig t a tt fö ra fram dem till begrund a nde och eventuellt clehatt
samt - som man Hl!· h oppas - t ill åtgärd er, som på lång sikt kan
förbättra läget.

1

Friska vindar på gamla krutpr oblem
Av kapten P. BOLLE

Fris ka v indar har blåst unel er senare år på gam la krutproblem
och en praktisk lös n; ng syntes hägra i fjärran. Har vi nelen dött u t?
S tud erar man ark iv en fin ner ma n sna rt att krutets egenskape r och
därav orsakad spridning i utgångsha stighet stått und er debatt sedan
krutet och eldvapen uppfann s.
I slu tet a v J 700-talet nöj dc man sig enligt af Chapman med en
tumregel, som sade att " lad dningen skull e vara ca l /3 av kul a ns vikt" .
25 % sp rid ning i skottv ield var norma l på elen ticl en och orsa kades
bl a av ojämnt krut och spelru m n,ell an kul a och eld rör.
Båda problemen kvarstå, även om de nu för t iclen ge up phov till
mindre fel än fö rr .
Dåvarande ko ntrolloff;c er i Bofors (Hammar ) f ramlägger i TiS
(juni 1948) fö lj and e intressanta och f ri ska syn pu nkte r på krutets
egenskape r :
"att det li gger något irrationell t och retsamt ogripbart i kr utets
sätt a tt förä ndra verkan frå n ena gången ti ll elen andra. Det ä r näm ligen inte nog med att krutet , i el en mån det ej är hermetiskt förpackat, unel er årens gång änd rar sina ballistiska egenskape r först till
större livli ghet genom avdunstn ing av lösnings- och dämp nin gsmedel och seelan t i11 m in d re li v lig het genom ni troglycer inets avd unstning, utan dessutom har det korta re egenskaps svängning a r, vars orsaker icke ku nnat kl a rläggas och därfö r ibland ti ll skriv its den opå li tli ge månens in verkan och ibland fö rkl a rats som komp li cerade och
kanske fö rdrö jda verkninga r av lu ftt ryck tempe ratur och fuktigh et
m m . Man har således ännu en bit kv ar innan dessa problem fu ll t
behärskas och det är därför vik tigt att man icke fö rsummar något
av det som lwn behärskas".
Det betyder a tt man vid mitten a v 40-talet inte hade löst p roblemen, trots den intensiva krutforskn ing som föregått robotå lclern.
I elen citerade Ti S-artikeln finns några intressanta propåer som
kan vara lämpli ga som utgångspu nkte r för en studi e, nämligen:
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V 11 -1nätni ng.

"Det smakli gaste sättet vore givetv is att tor varje eldrör ha inbyggd V 11 -mätnin g . Såd a na apparat er med katodog raf och tv å m;
tpunkter i eldröret på 5 ~600 mm avstånd fu nn as bl a inmonte ra('•
·
på en del unel er kriget använd a tyska svå ra kanon er och tun gt lu t'varn" .
Marin en ha1· seelan f lera år ti llba ka utnyttja t kronagr a fer för \ ,mätning , d~ir mätbasen numera krympts t iIl l m. Genom in förancl et ;1
\
mynning sspola r är man ej längre beroend e av särskild a sk jutfält ut·
11
V 0 -niv ån på t e en jaga res huvu da rti ll eri kan med fö rd el mät as
i
samban d med ordinari e övnings skjutnin gar.
Ka rlskrona skju tfält kan ställ a s k "V -mätg rupp " t;ll fart ygu1s
0
förfogan d e.

B.

K rutgrund vä1'desb estärnnin g.

"Genom att, vid årsp rovskju tningar samman föra laddnin gar w
samm a kaliber och typ a tt skjutas v id samma tillfälle i samm a pj
-; ,
vars f::::,.V 0 bestämm es med kontri ssemätn ing, komm er avsevär d forbättrin g att erhå llas. L addn inga rna bli si n semell an i mö jligaste nllll
lik a. Detta ka n fö r marin ens krutleve ranser vara genom fört ino111
4~ 5 år. Det skull e kan ske vara förmån ligt att dess
utom föl j a engl 1smännen s metod att vid leverans p ro v a v nytt krut samtidi gt sk j t l'
a
en seri e med ett äldre välkänt kru t, så att elen nya lev eran sen gen ,1st
a npassas till el e genom å rsproven samm a nj äm kade äldre leverans• ·rna", Det här kall ad e "äldre välkänd a kru tet" ben~imn e s ~i ven lik trkru t eller jämföre lsekrut.
Engelsm ännens metode r går i kor thet ut på att man utnyttj a r .- tt
och sam ma krut, jäm fö relsekru t, som inskjuti ts i 6 st fabri ksll\·a
pjäser under så goda och lik a förh å ll a nden som möjligt. M ed de
n
laddning sv ikt, som erh ållits v id denna inskjutn ing, uppladel as ett
stö rre antal laddnin gar . D essa laddning ar inpack as herm eti skt (;Ch
lag ras un eler gyn nsam mast möjliga fö rh ålland en. V id inskjutn i ng a
v
nya krutpa rti er sker inskjutn ing till elen V -nivå, som detta jäm0
förelsek rut ger i samma pjäs och vid samma till fä ll e. S kju tningen
hör j ar m ed ett skott med jämföre lsekrut et, därefter ett skott med
det nya krutpart i et, därefter åte rigen ett skott m ed jämföre lsekrute
t
t ill s önskat skottant al skjutits och det nya krutpar tiet blivit. in skjutet

i fö rh åll ande ti ll jäm fö relsekru tet och alltså till ov n ga ladd ni ngar
från a ndra kru tparti er .
Här förut sättes givetv is att krutet ä r av samm a slag.
C.

Slitning .
"I en strid kan t e som ett tämligen rimligt fö rl opp tänkas att
inom 5 ~6 min skju tes tre snabbse rier om varelera ca 15 skott/ elcl rÖL
Man måste san nolikt då räkna med att slitninge n unel er de sista
30 skotten medför en V -nedgån g av 20 ~l 30 m/sek eller 25 ~30 %
0
av led rörets hela li vslängd " .
Genom el en mod ern a mättekn ikens utveck ling ha r all t fler , tidigare
okända, p rob lem dykt up p. Mätvärd enas sp ridning h a r minskat och
möj ligh et till utgall rin g av felanl edn ingar därigeno m ökat.
Hösten 1957 beslöt marin förvaltn ingen att el å gälland e " Förteck ni ng över krutg rundv ä rclen" t v skull e gäll a och att någ ra egentlig
a
in skjutnin gar a v krutg rund värden icke sku Il e genom fö ras.
An ledninge n till detta var att man f unnit ( vilk et icke tord e vara
en nyhet ) att kru tg rundv ~ird e t stod på, om uttrycke t till åtes,_ " ]: rfötter" . Krutgru ndvärde na än drades från skjuttil lfä ll e till skjutbll
fälle. Svåri ghetern a att få ett fast grepp på dessa vä rden torde vara
uppenba ra bl a av följande skäl :
.
l. Inskjutn ing sker i slitna eldrör , clär pjäsgru ndvärde na 1cke kunde bestämm as tillräckl igt noggTan t. Kontris semätni ngen är en
oti llräcklig m~itm etod.
2. Likarkr utprinci pen använde s icke ( S kull e använd as enli gt Å MA
1950; ej om talad i ÅMA 1958) .
3. O rsa kerna till krutets variatio ner f ra n dag till dag (dagf el) hade
åter aktualiserats genom speciell a provskj utninga r.
4. Y tterligar e sp r idningsa nled ningar i V , hade införts (ansättn ingstryck 111 m ) på g rund av automa tiseringe n . (maskm ansattnm g
sp rid er mer än band ansä ttn ing. )
5. Mättekn iken hade väsentli gt förbä ttra ts.
6. Införan det av mynning sspolar gav mö jlighet till nya metoder .
Genom att systeme t med krutgru ndvärd en ifrågasä ttes, och dä rigenom. viss osäkerh et skapas i eldförbe redelsen bör snarast en a nnan
metod ik införas . F örslag i detta syfte har utv eck lats vid skjutfältet
i Karlskr ona och inlämna ts ti ll marinfö rvaltnin gen.
D en mod ern a V -mättek niken med mynning sspo len och counter n
innebä r att clet ick~ läng re iir oreali stiskt att ge varj e batteri /fa rtyg
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egen V 0 -mätutru stning. Härigenom sku ll e eldledn ingen efter tre >alvor kunna erh ålla akt uell V 0 och eventu ell V 0 -neclgång skul le kunna följas upp uneler sk jutn ingen . Hösten 1956 erh öll Ö VK i uppdrag
av marin förvaltn ingen a tt fortsätta försöken med mynningsspolar , ch
kronag rafe r:
"för att komma fram ti ll en fu ll t stri clsmäss!g mätm etod " .
. . . " ett stancla rclu tförancl e på mätka nalen" .
. . . "placering av m ~itinstrument ombord samt fa st kabe1clragn i•J g
n<ellan to rn och mätplats"
skull e pla neras för kryssa re typ TK r och G! samt för jagare , '" P
Hncl, Ögcl och U pcl. Hösten 1957 redogjorde öVK för läget <·ch
meddelad e marinförv altningen bl a att
.. . "mynn ingsspola rna ha anvä nts unel er fullt stridsmäss iga fo rmer ombord och vid KA batteri er il and samt att nytillverkni ng .t v
mynningsspolar enligt MF direkt i v pågå r. D en speciellt för m ;. nningsspole konstruerad e kronagrafen W 20 med l m mätba s ha r
g ivit god a resu lta t (4 st W 20 levererades våren 195 8) . Efter dett na
leverans kan således clags lägesskj utninga r genomfö ras ombord n cel
V 0 -mätni ng i L!- eld rör ... " samt fortsätter öVK ... "Vid elcl iippning och verkn ingsskjutning på stora avstånd ä r kravet på nnggrannhet vid elen balli stiska eldförberede lsen mycket sto r. H ~ir i<c
nom har kännedom om .cl et exakta vo-l äget för aktuell a kombi nationer av amm unition och eld rör erh å lli t större betyd else."
De V 0 -lägen, som AO enl. nu gä ll and e metodik för ballisti sk ~~I d 
fö rbered else beräkna r, kommer alltid att vara behäftade med VL'sa
fel , näm ligen:
a ) Krutgrundvärden ~ir i regel fl era å r gamla på g rund av Jet
för å rsprov av a rt ill eriammunition tillämpade systemet m ed f vmårs in tervall. Krutgrundv~irdet ä r sålun da osäkert på grund av
kru tets s k "åldring" .
b ) K rutet, som använts vid å rsprov , har sannolik t icke samm a ' lagerfaktorer" som det ombord befintliga. T emperatu rkoeff icwnterna för modern a krutsorter är ännu icke f ull t klarlagda .
c) P j äsgrundvärclet kan icke bestämmas med önskad säkerhet.
K ontri ssekurvorn as uppgifter om V 0 -nedgång per anta l sk j utna
skott kan vara mi ssvisande" .. .
Det före ligger således möjlighet att ersätta elen del av ballistiska
elclförbereclelsen, som räknemässigt bestämmer kanonernas V 0-lägen,
med direkta uppmätningar av V 0 -läget.
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Komplett utrustning för V o-mätning på fartyg.
Magnetiseringsapparat . .... . ..... .
Batteri (minimum 4 st d 26 kg )
J· Mynningsspole ............... . . .
4· Fästring (för 12/ 50) . . . . .. . . . .. .
5. Kabelrulle ( r oo m ) . . .... • . . .. . . .
6. Ansältaravståndsmätare .. ... . .. . .
7· Kronag raf W 20 . . . . . . . . . . . . • . . •
1.

2.

J7

kg

104

»

35

»

!8
40
5
45

»
»

Vikt av kom plett mätutntstning f ör två eldrör: 424 kg.
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lVlöj tigheter för V 0 -mätning a v artilleriet på stora fartyg har ,,,. _
dan lång tid tillbaka funnits vid Karlskrona skjutfält. Införandet
av mynningsspolar har givit större möjligheter för denna ko ntn 'l l,
men mynningsspolarna har tyvärr icke använts särskilt mycket. ()v ningsåret 1959 och 1960 har icke någon skjutning på förband g• ·nomförts med mynningsspolar. Den främsta orsaken till att såd au, 1
prov relativt sporadiskt kommit till utförande torde vara avsaknaden av besb.mmelser eller anv isningar härför. Marinförvaltningen ln r
genom särski ld skrivelse velat fästa uppmärksamheten på denna fi 11·nämliga möjlighet för arti ll eriofficerarna att erhålla ett säkert u,1 clerlag för sin a eldförberedelser.
Samtidigt som krutgrunclvärclesskjutningarna inställts har ma r mförvaltningen för avsikt att med början hösten 1961 genomföra ett
omfattande krutprov, för att om möjligt konstatera huruvida "!agn fakto rerna" följer några bestämda regler.
Provet kommer att pågå unel er 3 år och skall genomföras med 3'75
st skott vid 7 olika skjuttillfällen. 3 st 7,5 cm kan m/27 skall •;tå
till disposition. N aggrann tryck- och V 0 -mätning skall genom föt -. s.
Ammunitionen indelas i 4 block, som förvaras under olika forhållanden, bergrum-avfuktat+l2 ° C- rel fukt 55- 56 %,
öppet trä förråd utan uppvärmning,
- rum med konstant temp - 20 ° C samt
- rum med konstant temp + 30° C.
Denna "grund forskning" kan i bästa fall ge oss vetskap om hur
krutets "lagerfaktorer" på verkar V 0 -n iv ån och om vissa beståeLde
förändringar före ligger d ära v.
Den tidigare här skisserade metoden att, i stället för att teoret i.~kt
och räknemässigt enligt vissa empiriska lager räkna ut ett sannolikt
V 0 -läge, inskjuta detsamma torde vi icke kunna komma ifrån. D o:;slägcss!?jutning hävs obero ende av ins?Jd om lagerfaktorer lika ~·ä!
som den erfordras trots mö j!ighet till vo-mätning ombord.
Även om marinförvaltningens krutprov ger oss ett tillförlitligt km tgrundvärde, så är det enelast ett delvärde vi erhåll it. Av ca fem sv årbedömda obekanta har vi lyckats lösa en. Det återstår fortfarande svårigheter att teoretiskt räkna ut V 0 -nivån på grund av att
a) pjäsgrundvärdet är osäkert och kontrissekurvan icke tillförlitlig.
b) kruttemperaturgradienten är osäker,
c) ansättningen varierar och därmed forceringsmotståndet
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Någon metod att förbättra bestämmandet av dessa variabl er har
ännu icke framtagits. Det torde därför bli en följd av ovanstående
krutprov att fullfölja undersökningarna även på ovanståend e delvärden.
Tills man kartlagt al la inv erkande delvärden torde det vara lämpligt att införa el en på ÖVK skjutfält seelan många år omhu ldade
inskjutningsmetoden 'm ed mynningsspole och kron agraf (ell er eaunter) ombord på artilleri fartyg en.
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Den italienska flottans insats under det
andra världskriget
Av kapten NILS HE LLST RöM

Litteraturen om det mi litärpoliti ska skeendet i Medelh av et under
de t senaste kriget ä r synnerligen omfattande. D en är emell ertid ockst1
mycket ens idig. De brittiska arbetena dom in erar helt. Amerikan sL- 1
och tyska synpunkter och värderingar finns relativt väl representl'rade, medan de italienska förek ommer synnerli gen sparsamt. F ör ett
par år seelan utkom emell ertid en halvofficiell ita li ensk skildring :v
flottans krigsinsats.':· ) Boken h a r rönt en viss uppmärksamh et utOt,llan ds och den erbjuder åtskilliga alltjämt aktuell a er far enh eter. Inte
minst intressant är den kritiska granskningen av den italienska politiska ledningens bedömande och å tgärder samt en ingåend e anal s
av samverkansproblemen mellan elen itali enska flottan och de ty,.;kitali enska flygförband en.
Den 9 april 1940 kall ade Mussolini till sig sin överbefälh av2· c,
marskalk Badogli o, och de tre försvarsgrenschefer na och meddelade
dem sin avsik t att vid lägligt tillfäll e träda in i kri get på Tysklands
sid a. De militära ch eferna framhöll redan vi d överläggningens borjan att den italienska krigsmakten inte var färdigru stad fö r kri g ••rh
und er all a förhå llanden inte för ett långt krig. D e utdragna kamp;:n j e rna i A bessin ien och Spanien hade tärt hå rt på krigsmaktens f(irråcl inte minst i fråga om ammunition och drivm edel. Itali ens ·tnsträngcla valutaläge omöjliggj orde samtidigt en forcerad kom pl ettering utifrån. Marinchefen, amiral Cavagnari, framböll särskilt de
begränsade oljeförråclen och e fter lyste en all män strategisk plan rö r
krigets förand e. Musso lin i svarade härpå att kriget under inga io rhållanclen sku ll e bli längre än tre månader samt att det skulle föt·as
offensivt till sjöss och i luften, medan armen i huvudsak skulle fo rhålla sig defens iv. Am iral Cavagnari betonade då de mycket begränsade möjligh eterna till ett offensivt uppträdande ti ll sjöss på grund
av de fransk-brittisk a sjöstridskrafte rnas mer än tredubbla överlägsenhet i Medelhavet. Han utbad sig också om ett bestämt löfte från
~-)
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överbefälh a varen att ingen eskorterin g av und erh åll st ransporter ti ll
Afrika skulle bli aktuell med hänsyn till flottans begränsade bestånd
a v eskort fartyg . Ett sådant löfte gavs också. Ve rkli gheten sku lle emellertid te s ig helt annorlunda . Eskortering samt även tra nsport på
örlogsfartyg av trupp och förråd till den afrikanska kri gss kådeplatsen
kom und er hela kri get att bli en av den itali ens ka f lottans hu vucluppgi fter.
Mot den i tali en ska marin ledningen s, Supermarina, strategiska
grundsyn inför det sannolika krigsutbrottet kan i detta sammanhang
en viss kritik riktas ty i den kommand e kraftmätningen i den norelafrikanska öknen var seger ell er nederlag direkt avhäng igt av uncl erhå11svägarnas, enkannerligen de sjöburnas, kapacitet.
M usso linis inte rventionslu st var naturligtvis ett resultat av att han
bedömde sannolikh eten för en snabb tysk seger i Västeu ropa som
mycket stor. Med tanke på Itali ens påtagliga beroende av import sjöJedes av bland annat fa sta och f lytande brä nslen och råvaror
för rustningsindustri en samt att svå ra störningar inom näringsliv
och krigsansträn gning skull e inträffa om de båda diktatorernas segerplan er bara försenades något halvår, kan Mussolini s analys av det
strategiska läget vå ren 1940 karakteri se ras som både ytlig och p räglad a v önsketänkande.
D e inledande opcrationcr11 a.
Då krigstillstånd inträdd e den 10 juni 1941 åte rfanns den italienska
flottans huvuddel , bl a 2 slagskepp och 19 kryssare, i Neapel och
Taranto. 2 nya slags kepp, Littorio och Vittario Ve11cto , var und er
färdigstä ll ande liksom ett par äldre som genomgåt t en genomgripande
modernis ering. Ytterligare två var und er byggnad men behövde två
respektiv e tre år för att färdigställas. De strategiska direktiven , offensivt upp trädande ti ll sjöss, var svå ra att fu ll fö lja, ty de franskbnttiska sjöstyrkorna i M'e delh avet räknade inte mindre än bl a
11 slagskepp, 3 hangarfartyg och 23 kryssare. l slutet av juni kapituleJ·acle emell ertid Frankrike och elen betydande franska Medelhavsflottan var inte längre något problem för elen italienska marinledningen. I stort sett kan de båda återstående motståndarnas sjöstrids.
krafter betecknas som jämnstarka.
. De första månaderna kännetecknas in te av några större händelser
h1! sjöss. En kontakt ost S ici li en mellan brittiska och italienska sjö-

768

769

Bild

2.

l talienska tunga kryssare under en artilleristrid i krigets inledningsskede.
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Itdienska slagskepp av den äldre men fullständigt moderniserade typen 2J ooo
ton, I 0 - ] 2 cm kanoner, 27 knop.

styrkor inneh ålland e bl a slagskepp och kryssare slutad e oav g jo rd
medan en kryssarstrid utan för Kreta resulterade i att en äldre ttali ensk kryssare gick förlorad. På italiensk sid a hade man sto ra bekymm er med flygspaningen som inte visade sig kunna lösa sin a 1 ppgifter på ett godtagbart sätt. De 180 relativt omoderna spaningsplan
som var direkt unclerställcla marinl edningen fick vidkännas betycbn de
förluster på grund av sin alltför låga fart. Vid flera tillf ällen s<1t tes
bombflyg in mot engelska sjöstyrkor men med myck et klent resultat.
Dels fann de enelast undantagsvis s~na mål beroende på ovana vtd
navigering över öppet ha v, dels vis<1cl e sig deras anfall från hög höjd
ha mycket lit en effekt.
Under sommarmånaderna skeppades 150.000 ton unelerhåll ti ll de
italienska styrkorna i Libyen utan några förluster.
I slutet av augusti beordrade det italienska högkvarteret flo ttan att
ombesörja transport av en expediti onskår till Albanien omfattande

bl a 40.000 man och 35 .000 ton materi el. Avsikten med transporten
meclclelacl es inte marinledningen. När i början av oktober Mussolinis
planer på ett anfall mot Grekl and läckte ut till marinledningen pro testerade marinchefen omedelbart mot denna sp liU ring a v de redan
hårt anstr;ingda itali enska resurserna. Den 19 oktobe r erhölls emellertid order att organisera sjötransporter Över Otrantosunclet samt
att förbereda en landstigning mot ön Korfu. Denna und erhållstrafik
kom att bli mycket omfattande allteftersom elen grekiska kampanj en
fick ett ur italiensk synvinkel allt olyckligare förlopp.
Den 12 november 1940 drabbades den italienska flottan av ett
mycket hårt slag. Brittiska torpedplan, som startat från hangarfartyget I!lustrious, lyckades i ett mycket skickligt genomfört nattanfall
mot örlogsbasen Taran to träffa bl a tre slagskepp med sina torp eder.
Två far tyg sattes ur stridbart skick för mer än 6 månade r medan
det tredje ännu inte var operationsk lart vid den itali enska kapitulationen i september 1943. Det ödesdigra anfallet som över en natt
ändrade hela det strategiska läget i Medelhavet berodde till en del
på att de italienska skyddsanordningarna bl a torpednäten ännu inte
Var helt utbyggda m en också till en del på att flygspaningen hade
missat den stora brittiska sj östyrka som skyddade hangarfartyget
trots att denna under flera timmar uppehållit sig endast 350 kilome-
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ter från den italienska kusten. Efter Taranta til läts sjöofficerare att
m edfö lj a som spanare i flygvapnets maskiner som h ade a vsevärt n 1·cket bättre prestanda än marinens! U ngefär samtidi gt ha de bety da 1dc
förstärkningar ti ll förts Ma lta, som låg mycket nära de från g eo~ra
fisk synpunkt förd elaktigaste itali enska konvojrouterna till A f 'a .
Den britti ska förstärkningen resulterade snart i förluster bl an d 1~
ita lienska konvojerna . F örlustsiffrorn a var eme llertid må ttli ga, o 111 _
kring 5 %.

Vintcrhalvå?' et 1940-41.
Vid si dan av en betydande (omkring 50.000 ton månatligen ) Il Ch
på den italiens ka flotta ns oljeförråd tärande eskorteringsv erksamhet
mellan Jtal ien och elen af rikanska kri gsskådeplatsen ka rakterisera les
vinterhal vå ret på itali ensk sida av r eo rganisation. Förbandsindel n; g·en änclracles och byte ägde rum på fl era ch e fsposter, bl a till tJ-;ul de
amiral Riccardi som ny marineheL Samtidigt intensifierades utl•.! dningsv erksam heten i synnerhet för ubåtsbesättninga rna vilkas uilni dn ing inte ansågs ha fy ll t m å ttet unel er de första sex krigsmåna cb 11 a.
Ubåtsförlusterna had e varit sto ra och uppgi cl-c i november till l l ·nhete r, varav flera tillhörande de i At lanten opererande it:.li iu;sk J
ubåtarna .
I december slog britterna ut sin första offensiv i öknen vdkct
snabbt ledde till att dc befästa hamn städerna Dardia och T oLruk
innes löts hån land sidan. Ita lienska ubåtar sattes omedelbart in för
de inn eslutn a garni sonernas underh å ll. I slutet av ja nuari kapi t lcrade Bardia och Tobruk varefter h ela Cyrenaikaha lvön med less
många f lygfält stod unel er brittisk kontroll. I förening m ed de to rstärkningar i fo rm av så väl sjö- som luftstridskrafter som e n~cls
männen t il l fört Malta un eler senhösten innebar detta ett a llvarligt hot
mot de itali enska försörj ningslinje rna till Afrika.
P å begä ran f rån marin en och mot Mussolinis inn ersta vilj a , ;;,_ttcs
nu en tysk luftfl otta in för att söka neutralisera Malta. Lu ft ollensiven mot Öns flott- och fl ygbaser kom i hög grad att min ska br itternas offensivkraft i me llersta Medelhavet. D en italienska marinledningen had e från konf liktens början framhåll it önskvärdh eten ~v
att erövra Malta och landstigningstonnage hade även färdigställts for
detta ändamå l. Önskemålet vann emellertid inte gehör i högsta krigsledningen . Samma svar erhölls på en framställan om att säkra un-
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derh å ll sväga m a till Libyen genom ockupa tio11 av TL:11isien v ilket hacl~
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fu ll kom lig okunni ghet om de brittiska sjösty rkornas v erk samh et ttll
nisation i A lexandria och Gi braltar ku n de dock.
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hålla kontroll på vi lk a fartyg som låg i dessa h am nar men det tog l
all mänh et lång tid för dessa un derr~itte l ser att nå Tta lien.
Våren 1941 öve rförd es den tyska af rik aU ren till Libyen . Denna
operation va r my cket tonna ge kr~ivande, på ~·.rund av att det huvu dsak!igen gälld e t ranspo rt a v mekamsera cl e torban d. Den kunde ge.
...
..
nomföras prak tiskt taget uta n för lu ster .
Den ita li en ska ma rinens olj e fö rråcl , som hade beraknats ior m o
månade rs krig, bö rjade nu så sm åningom min ska i orov ~ick a ncl e g_racl
och tvang S upermarina till en red uce ring av verksamh eten ttl l SJOSS .
Trafiken till Li byen kund e dock fortfarand e beredas ett godtagbart
skydel ~iv en om bristen på lämpliga eskortfartyg b e ~ränsacle eskortförbanelens sto rl ek. Av de 120 j agar e som fann s v1d kngsutbrottet
had e våren 1941 20 sänkts och lika många befann sig unel er reparation .
I januari 1941 had e ett betyde lsefullt möte ~igt rum i Merana m ellan de tyska och itali enska marinl edningarna. V id denna fö rsta trevande kontakt av ha ndl ades bl a den italienska flottans fort satta dnvmedelsförsörjning genom impo rt frå n Rumäni en samt samordningen
av den marina in satsen inför den off ensiv mot Balkan som p lanerades
i det tyska hög kv ar teret.
Den tys ke marin che fen, storam ira l Raeder, begärde att cl_e enge lska
hjälpsändningarn a t ill Grekland skulle anfallas som ett lecl1 axelmakternas anfallsförbereclelser.
I slutet av m a rs sattes därför en stort upplagd italiensk operation
igång mot denna und erhållstrafik S tarka kryssarförbancl_ unelerstödda av det nya snabba slagskeppet Vdtm·io V enet o skulle 1 farvattt:en
runt Kreta göra ett s vep för att söka fånga upp eventuella konvoJer.
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Den tunga kryssaren POLA, som efter att ha träffats vid ett torp edflyga n '.1 /1,
sänktes av brittiska sjöstridsk rafter v id Matapan.

Tysk-i ta lienska f lygstridskra fter skull e enligt pl anen unelerstödj a ")ler ationen . D et syd om Kreta f ramstötande ita lienska förbandet r ak.tde
i strid med en brittisk kryssardivis ion som tvangs att vika. Den lll·i tti ska di visionschefe n rappo rterad e emellerti d omedelba rt det italil r·-; ka
fö rband et och samm a dag an fö lls de ita lienska fa r tygen av torpcdfl yg som e fter upprepad e anfall lycka des t rä ff a såvä l det ital il! , ka
slags keppet som en tung kryssa re, Pola. S lagskeppet ku nd e f() t tiarande göra 20 knop medan P ola bl ev helt man överod ug lig. D u utlovade Ja ktskyddet ha de utebli vit under h ela dagen. Vittario Vo do
1
satte kurs mot sin bas, medan en kryssarcli vis!on i skymni ngen d alade
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sa ttes p lötslig t det ita li enska förband
ket kort a vstånd. D et var en r ada rutru stad brittisk slagskepp sdi \is ion
som på kort tid lycka des sä nka tre kryssa re och fl era jagare. Denna
drabbning syd Matapannäs et på den greki ska syd kusten var den fö rsta ita lienska kontakten med en rada rförseeld fiend e. De italienska
mörkeropera tione rn a kom uneler h ela kriget att allv arligt h anelikappas av att man saknade fa rtygsb uren radar. Spaningsf lygplan hade
unel er eftermi ddagen siktat det ö verl ägsna britti ska förban det men

på g rund av s ig na lsvå rig hete r nådd e varnin gen aldri g tran!. !<:t t pa r
daga r senare fic k emell er tid el en itali enska f lottan någo n revan sch
för detta nederlag. J elen av en ge l s m ~inn c n utn ytt jade ank a r platsen'
Su(la på Kretä lyck ades fr ån j aga r e sjösatta sp rän gbil tar < ilta kryssaren Y or h ur st ridba rt ski ck och dagen därpå sän kte en ub;"tt kr yssaren B onavent1wc i fa rvattnen syd K reta.
J apr il slogs den tyska Bal kanoffensi•1ctt tH oci: redan i mitten
av n: a j var m an på tys k-i talien sk sida beredd act L~\ :~rränget öve r
ti ll K reta . U nd er de hå rda str id ern a k ri ng denna ö noterade tyska
flygfö rband betydand e f ra mgånga r mot de britti ska sjöstricl skra ft er
som ulan ja ktskydel ombesö rjd e eva ku e r ing ~; transp or tcrna dels fr ån
Grek land till K reta , dels något senare fr ån elen sistn ä mnda ön !'iii
Egvpten. T re kryssa re och sex jaga re sänktes och ett stort ant al
fartyg skadades . Italienska jagarfö rband svarack för sk vdclet av den
sjöburna delen av invasionssty rk a n.

Sommaren och hösten 1941.
D e svå ra brittiska fö rlu stern a uneler våren i förening med att de
italienska eskortfartyg en i snabb takt försågs m ed ny materiel, bl a
luftv ä rn och h ydr ofoner, resul te rade i att det starkt stegrade behovet av sjöburna t ransporter till Af rika till en börj an kunde upprätth å llas till pri set a v måttli ga fö r luster. Detta gynn samm a resu ltat
uppnådeles trots att den JO. tyska lu ftflotta n i börj an av juni lämnad e Medelh avsområdet fö r att s~ittas in Öve r Ryssland . Det hå rt
åtgångna Ma lta f ick därmed andrum och där base rade öv ervattensstrid skrafter, ubå tar och f lyg upptr~idde å ter i de it alienska konvojrouterna . l september sänkte brittisk a ubåta r tv å med a rm epersona l
fu llastade oceanå nga re om edelbart uta nför Tripolis och i november
förintades vid en mörke rstrid en konv oj om sju h anekis far tyg av på
Malta ba serade k ryssa re och jaga r e. U neler senh östen ökades de italienska tonnagefö rl uste rn a till omkring 25 '/o för varje oper ation.
I decembe1· bö rj ade engelsmä nnen en ny off ensiv i öknen och för att
tillgodose el en tys k-i tali enska a rmens förtv ivlade r op på drivm edel
satte S uperma rin a in lä tta k ryssare för bränsletrans porter till A frika .
Bensin en fö rv a rades i fat på däck. Dessa ri skf yllda op erationer r esulterade i a tt ett par ä ldre k ryssare gick fö rlor ade.
Samtidigt in träffade emellert id fl era betydande ita li enska f ramgångar . Ett par Malta konv oj er blev hå rt åtgång na och den 17 december lyckades fyra g rodmän från en itali ensk u båt sänka två slag-
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styr korn a i Afr ika reda n i slu tet av
janu ari kund e slå ut en ofie nsiv
som ledd e till bety dand e fram gång ar.
Den itali ensk a flott an behä rskade de cent rala dela rna av Med elh avet
och förlu st erna i tran spor tfar tyg, min dre än 10 %, hänf örde sig
näst an helt till de f ientliga ubåt arnas verk sam h et. E n tysk luftf l otta
kun de unele r vint ern fr igö ra s från
elen rysk a fron t en och satte s huvu d
sakli gen in mot Malta. D e itali enska sjös trids kraf tern a konc entr erad es
samtidi gt mot unde rh ållst rafik en
till ön och i slutet av april bete ckna
s läget i britt iska rapp ort er som
"alm ost desperat e". I dett a läge
påy rkad e åter igen elen itali enska
mar inled ning en ett inv asio nsfö rsök
mot Mal ta. Fält mar skal k Ram mel, som tidig are vari t en tills kynd
are för dett a proj ekt, mot satte
sig eme llert id nu dett a då han fruk
tade att flyg förb andens oper ationer över Mal ta skull e förs ena dera
s insa ts vid h ans planerad e avgöra nde offe nsiv mot Egy pten. Plan
ern a på en inva sion förf öll därmed.
Uneler som mar en 1942 kund e elen
itali ensk a flott an inregistr era
sina sista stö rre fram gång ar und er
kriget. I juni tvin gade s en konvo j från A lexa nd ria att vänd a och
en star kt sl,yd clad konv o j u tgåen de fr ån Gibr altar föro rsak ad
es svår a förlu ster både avseend e
esko rt- och tran spor tfart yg. D et var
i förs ta h and ubåt ar, mtb och
flyg som svar ade för s~inkningarna
, seelan ett itali ensk t fö rban d beståe nde av slag skep p och krys sare
lyck ats skin gra konv ojen .
Driv medels törsärjn inge n över gick
emel lertid und er vå ren i en akut
kris . I börj an av juni pum.pacles
slagskep pens och kr yssa rn as olja
över till Afr ikak onvo jern as esko rtf
artyg. U nder sam ma mån ad kom
enelast 45 .000 ton olja från de rum
~inska olj ehil ten , vari från de tran spor tera d es med tank vagn ar. Min imib
eho vct för att säkr a full oper ation sfrih et upp gick emellert id till
200.000 ton! Dett a kata stro fala
läge inträ ffad e i sam ma ögon blick
som Ram mels offe ns i v snab bt
vann terrä n g och i slute t av juni
passerad e elen egyp tiska grän sen .

Vä.gen utfÖ?'.
Uneler höst en 1942 ökad e sänk ning
arna av det itali enska unclerhålls tonn aget stark t. R esul tate t bero
dde i förs ta hand på de allt
stark are allie rade flyg strid skra fter
i före ning med de allt tunn are
skye ldss kärm arna krin g kon voje rna,
där bl a jakts kyel d prak tiskt taget helt sakn ades . I nove mbe r kom
nede rlag et vid El Alam ein. Det
bero dde i förs ta hand på otill räck liga
tran spor tres urse r inom L ibye n
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sam t på und erlä gsna flyg strid skra
fter och kv alita tiv und erlä gsenh
et
betr äffa nde bl a strid svag nar och
artil leri. Rela tivt stor a förr åd av
d rivm edel och amm unit ion fick
lov att förs töra s unel er den lån
ga
retr ätte n mot Tun isi en.
Efte r den al li erad e land stig ning
en i Nor dvä staf rika erhöll S upe
rmar ina orde r att tran spo rter a arm
eför stär knin gar till Tun isien . p
.ol
grun d av den kän nba ra tonn ageb
ri sten i ltali en och det t ill tagan
<l~.:
f lygt ryck et, vilk et sena re nöd vän
digg j ord e snab ba tran spor te r uncl
vr
elygnets mör k a timm ar, verk ställ
des en bety dan de de l av dess a tran
spor ter av örlo gsfa rtyg fram för
all t av jaga re, som land satt e 52
.00{)
so ldat er i Tun isien . Sam man lagt
skep pade s 300.000 ton mat eriel
och
nära 70.000 man til l broh u vude
t. A ll tefte rsom de alli erades över
litf_sen het till sjös s och i lu ften
Hlto g gick de itali ensk a förl
u stsiff rorn a i höjd en och upp gick
i med eltal till omk ring 30 j,
.
Det är ett myc ket gott bety g för
elen ita li en ska f lotta ns st rid smo
ral
a tt dess a tran spo rter kun de upp
rätth ålla s trot s stän diga an fall
av
Överläg sna fi entl iga strid skra fter
ocb utan stöd av tyng re fart yg.
ell er jakt flyg . Sam man lagt fö rl
orad es und er bela Tun isie nop erat
ionen inte min dre än 243 fa rtyg däri
blan d 23 jaga re. Det kan utan öv
e··drif t säga s att den ita lien ska flott
an sjön k m ed f lagg an i topp i
:.., cilie nka nale n und er vin tern 194
2-4 3 .

fnva si onen m ot Sici lien .
Sed an Tun isie n eröv rats i börj an
av maj kon cent rera des det aJi i,'rad e flyg et mot de itali ensk a örlo
gsba sern a, som låg öpp na fö r fl
y..;anfa ll och prak tisk t tage t utan
jakt förs var. Driv med e lsb ri sten h
indrad e vida re fart yge n till omh aser
inga r i skyc ldss yfte . Fart ygs förl
ustern a blev ocks å kän nba ra . Den
ot ill räck liga till gån gen på beva kni
ng'fart yg fö r de rest eran de tyng re
enh eter na öka de sa mtid igt risk en
a
t ill sjös s särs kilt vid ubåt sanf all.
Nä r inva sion en av S icili en star tade
i mitt en av juli säkr ad es de al li erad
e tran spor tesc helo nge rna av f lt rdub belt öve rläg sna strid s kraf ter,
varf ör den itali ensk a f lotta ns insa
,s .
vid sida n av ett par krys sarr aide
r mot und erhå ll stra fike n nord v8st
om S icilien, kom att insk ränk as
till insa ts av ubå tar och mtb.
Efte r de alli erad es eröv ring av
Sici lien och mot bak grun d av deras inva sion sför bere dels er mot
elen itali ensk a halv ön sto d det
kl art
för elen poli tisk a ledn inge n att krig
et var förl orat . Und er h and ålad
es
S upe rma rina att iakt taga åter håll
sam het vid insa ts av rest eran de tyng
-
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.t r
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lb även om
o
· · _,
ett omf atta nde utby ggn adss ked e
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sacl en fann s dock på lang
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·hete
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11
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· 01 ·t ~ riab eter otlllrack h ga c1 _. _
de mot bak arun d av sann o 1l1'a 1111
tV
P sv et b
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. . .. o l { ... J t.
.
··
medels förr åde n. Mar inl edn mge n
01
le
had e an el~a sa·· 1' 1·a t o11eto rrac
..
_. t
gcånger· saoc lacong· tid som den poli tisk a ledn inge n had e
1
becl
omt
(Jdlg
.
• .. 1
d
längel till. Den itali ensk a flott ans
o grun eavs
grad visa for ama n de pa_
.
.
..
clnvmed elsb nst ar ett gott exem l på hur farl igt et ar- a tt låsa
.
.
plan er och resu rser vid en fixepe
rad vara ktlg het av en 1~omman el
e
kon flikt .
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Avvägningen av kv antitet kontra kvalitc i den italienska flottan
var i vissa fall olyckli g. Fo rskning och fö rsök med ny materi el ficl
under elen långa beredskapsperioden från Abessini enkonfliktens bör~
jan till krigsutbrottet stå ti llbaka. P rinciperna fö r radar och ascli ,
var kända i. Itali en unel er slu tet a v trettiotalet, men utvecklingsa 1\..
betet drevs mte .med någon större kraft. Många sjöstyrkechefer hack
med sakerh et g~rna bytt en kryssa re eller ett par j agar e mot mt,clern raclarmaten el unel er de förlu stbringande nattst riderna.
En anna.n erfarenhet som gång på gång betonas i de itali enska ra 1 _
p ~ rterna a r att samverkan mellan sjö- och f lygstridskrafter int•·
ga~· att Improvisera. En fra mgångsrik elylik kräver kunskap om oci 1
ertarenhet av de båda vapenslagens möj li gheter och bearänsnin aa,.
D:nna okun~kap får inte begränsas till staber och leclning~organ : ta, 1
maste aterfin nas ute på förban den, hos elen enski lde piloten och 0 11 ,borcl h os off i ~er~re och radiomän. Härv idlag förelåg avsevärda brister mom elen Italienska krigsmakten, vi lka kom att få ödesdigra kollsekv enser.
. A.ll mänt kan sägas att el en itali ens ka f lottan spelade en betydligt
~nkt1gar e. roll under andra världskriget än vad · en tämligen ensi dig
mformat10n velat berä tta. Den hindrade und er mer än tre år pralt1skt taget all a brittiska sjöburna tran sporter genom Medelhavet 11 tgot som kom att få vittgående konsekv enser inte enelast för kri o·ct i
J-~frika utan äv en för strid erna i F jä rran östern . D en möjliggj~ r<rc
v1clare de tidv is betydand e tysk-itali enska framgångarn a i Norclafr i].a
genom att säk ra arm e- och flygstridskrafterna s underhål l. D en åsai .. kacl e slutligen sina fi ender betydande förluste r, enbart elen bri tti ska
tonf lottan fö rlorade i M ecl elha vet 238 fartyg med ett sammanlaot
0
nage på över 400.000 ton.
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llmarinen s undergång
Av P. O. EKMAN

I dessa dagar för tvenn e å rtionden seelan - lörd agen elen 13 september - gick ku stpansarfartyget I/marin en, elen fin ska marinens
flaggskepp, sin unelergån g ti ll mötes i norra Östersjön, dragande med
sig närapå trehundra man , en kännbar fö rlu st för land ets lilla flotta.
De båda systerfa rtygen Väi11ä.möin cn och I/marin en byggdes inom
ramen för flottl agen av år 1927 bos Crichton-V ulcan i Å bo, leverantö r
av de flesta fin ska örlogsmännen , och sjösattes 1930 resp . 1931.
Dessa pansarfartyg var de end a större enh eterna inom Fin lanels flotta
och utgjorde dess ryggrad och artilleristiska kärna. D e var närmast
konstruerade som grundgåend e, flytand e batterier med t~imli ge n stor
eldkraft, avsedda för gång i sbrgårclens fa rl eeler och fö rsvaret av
de neutralisc raclc A landsöa rn a . Fö r vidlyftigare op erationer ute på
öppna ha vet var fa rten 14 kn op otillräck Ii g, avsaknad en av j ag are
försv årad e deras takti ska utn yttjand e. Dessa "västf ickslagskepp"
väckte be rätt iga t uppseende inom fackm annakr etsar långt utan för
landets grän ser. I synnerh et det diesel -elektri ska framdrivnin gsmaskineri et system Krupp-Germani a och det kra ftiga Dofo rs-artill eriet
til ldrog sig skeppsbyggarnas in t resse. Det r inga deplacementet till
trots förd e pan sarskeppet 4 st. 25,4 cm kanoner monterad e i tvenne
clubbelt.orn. Luftv ärn et var fö rnämligt och omfattade 8 st. 10,5 cm
eldrör i clubbell avettage, kompletterat med nöd igt antal 40 resp. 20
mm pjäser. S krovct sky eldades av en hitt pansa rgördel och pansarcläck,
l1 ade clubb elbotten och var in delat i fl ere vattenLita skott. Dim ension erna var: längd 93 m, breeld 17 m, dju pgående 4,5 m. Namnen
härstammade f rån det fin ska fol keposet Kalevala, där smeden Ilmarinen skil dras som hu vudpersonen Vä inämö inens vän och medhjälpare i månget svårt v ~irv.
Uneler det finsk-ryska vinterkriget 1939- 40 tjänstg jorde de båda
pansarfartygen främst som luftvärnsbatterier i den sydvästra skärgården. De låg vitmenade i isen utanför sin föde lsestad och deras
effektiva artilleri åsamkade det ryska bombflyget, som speciellt inriktat sin verksamhet mot elen viktiga hamnen i Åbo, svåra förluster.
Själva kom de lindrigt undan. När Finland sommaren 1941, genom
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Kustpansarfartyget I LMA RI N EN .
Explosionen inträffade unge f är vid fallrepet. ( Fo to 19 37)

kon fl ik ten mell a n T yskland och So v j d un ion en , åter drogs mc< 1 i
världskriget, var s~ikra nclct av trupptransporterna till Aland JY ,Isarsystrarnas fö rsta uppdrag. De utsattes därvid på morgonen <L·n
22 juni för ett resultatlöst ang repp av rys kt bombflyg. Därefte r hg
de i skärgårelen v~i s ter om Han göudcl , besköt det r yska arrencleo' .trådet några gånger och utsa ttes tidvis för fl yganfa ll. Läget till sj,·ss
sensomma ren 194 1 föra nled de finnar na att öv erfl ytta fl ottenh el 1· ,
bl. a. de fy ra kanonbåta rn a, f d tn S brgårdshavet till tyngdpunk c' n
Finska viken, men Väi11ÖJnÖi11cn och J/marinen kvarhöll s av l\1. nn erh eim som rörlig artill erirese rv för syd västra F inlanel s fö rs\.t r.
De låg overksa mma i sk~i rgå rcl e n som en " fleet in being", till s dc i
mitten av september insattes i elen operation, som sku lle bli I/ marinens sista.
Vid denna tid had e elen tyska A rmegrupp Nord ockupera t Daltikum och elen fö rstärkta 61. Divi sionen beredde sig att gå anfall sv is
tillväga mot de isol erade balti ska öarna. Denna operation "Beowu lf

Il" skul le utg~t f rån Estland , varvid dc fö r sta stött rup pe rn a skull e
ta<>a sig över till ön Moon med sto rmb[ttar för att bi.lda ett brohuvud
fö~- fortsa tt offe nsiv mot Ösel. Sla rtögon iJ lickct ttxc rades t!ll kl.
0400 den 14 septem ber. På marin ens lott fö ll utförand et a: n åg ra
vi lseledand e skenopera tioner mot Ö sels och Dagös ku ster t :1 vs tkt
tt förbrylla försva ret och tvi nga ryssa rna splittra sina styrkor. ?pe~ation "S i.iclw ind" gav sken av en fö reståend e land stigning [t Osc ls
sydku st, "\t\Testw ind" en li.k ada n [t öns v~istJ·a s; ra11cl , mecl; n "N_ordincl" clcmonstreraclc en sto rrc trupptransport pa vag mot h.ap Rtstna
~ Dagö . Denna "No rdan vind " skull e utgå f rån skä_rgårclcn vid ·~tö
-~ eftermiclclagcn fö re D -dagen och utfö ras av de 1mska pan sa darf;~en och vad man kund e få ihop , jä mte ett .~ntal tysl~a f,~trtyg. Nät~~
nas kan även, att elen tyska attacken mot Dago (operation Siegf rt ed )
skulle gå av stapeln fö rst en månad sena re. F innarn a önskade dock
aöra vissa änclringai· till sin egen a ndel av plan "Beowulf II ".
"' ,Fö rsta veckan i september gav kommendören för de f inska s j östridskrafterna , general löjtn ant Val ve, flottan s stab i uppdrag a tt
uta rbeta en operationsplan, enli gt vi lken en kombinerad fin sk/ tysk
styrka med pan sa rfartygen som r ygg rad skull e ut!öra. en cl em o n ~.tra
tion v id samma tid som tyska rna igångsatte oftenstven mot Osel.
Den f in ska plan en avsåg till en början sammanförand el av all a till
bud s stående f a rtyg till farvattnen vid Utö. Denna anh opning a v sjötransportm edel och ett flitigt nyttj ande av radio skull e v~icka f~en 
clens uppmärk samhet och fö ranleda trupp förf lyttninga r å de balttsl~ a
öarna hoppades man . Ope ra tion sp lanen utv idgades dock sena re till
att omfatta en kortare framstöt 20- 25' ut till havs från Utö före
soln edgången, meda n åte rfä rd en sku ll e ske efter mörkrets. inbrott.
Därefter skull e pa nsa rfartygen jämte s;ikring från vattnen vaster om
Hangöucld operera mo t eve ntuella frå n de ba lti ska öa rna til l m a rinbasen H a no·ö ret irerand e fi enclefa rtyg.
Den 13 ~eptember låg Väinämöincn och 1/maTincn till ankars v id
den till Pargas socken hörande ön A ttu i skä rgården söder om Ål~o,
när fl ottchefen kommendör R ahola å tföljd av stabsofficerare mskeppad e sig å Pansarf lotti ljens flaggskepp Il maTinen fö r att personli gen leda operationen. K l. 101 5 lättade fartygen an ka r och satte
kurs på samlingsplatsen Utö, som anlöptes på eftermiddagen. Hit
anlände efterhand de för demonstrationen avsedela fa rtygen: Pansarskeppens säkring fyra patrullbåtar (motorkanonbåtar ) av VMVtyp, isb rytarna .Tääkarhu och Tarm o, ett antal skärgårdsångare, tyska
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V AINAMÖ!NEN i flaggskrud på flottans årsdag före kriget.

minfartyget Brummer, högsjöbogserarna Jl!J onsun och Taifun , f( m
Vorpostenboote (trålare), i allt 23 fartyg.
F lottstyrkan avg ick kl. 1750, seelan minsvepare rapporterat i ari...'clen ut minh·i. J spetsen Jlnwrinen, på 900 m följd av Väinäm öinc'JI.
Babordssäkringen övertogs av VMV 1 och VMV 16, styrbordssektorn a y V MV 14 resp. 15. Sist i elen fem elistansminuter utdragna,
enkla kolonnen gick isbrytarna och ångarna uneler stark rökutv eckling. Radiotystnad iakttogs inte, sändaren vid örlogsstationen i Åbo
gnistade ut meningslösa telegram och llmarinen svarade på samma
vis. Utö fyrplats passerades kl. 1815, paravanerna sattes ut å pan-

sarfartygen för alla eventualiteter och stridsstationer intogs. Måttlig
sjögång med gammal dyning rådde, himlen var molnbetäckt, men
sikten rätt god. Vid 19-tiden började mörkret falla, medan de avbh[ndacle fartygen fortsatte ut på öppna havet. Kl. 1950 lad e Ilmarin en
kursen något styrbord till 196° fö ljd av kolonnen. De enskilda fartygen var redan svåra att urskilj a i dunklet. Några främmande sjöstridskrafter eller flyg hade icke siktats uneler hela marschen, ubåtsfaran ansågs redan vara överstånden, minfaran bestod, om också
minfält så långt ute knappast var att vänta. Tidpunkten fö r helomvändningen kl. 20.30, vid pass 24' SSW Utö ( 59° 27'N, 21 ° 05'E )
närmade sig. Från Ilmarinen gavs signal om kursändring.
Emedan paravanerna befann sig ute, girade flaggskeppet långsamt
styrbord med 10 knop och liten rodervinkel så att babordsparavanen
inte skulle komma fbr nära fartygssidan. Uneler gång var ett par
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man avclelacle för övervakning av paravanerna med uppg ift att o 111 edelbart r apporte ra om någonting fastnad e i fl ottö rerna ell er om k
],om för nära skrovet. S ty rbo rd s pa ravan hade icke fungerat fullt
til lfred ss tä ll ande, babords dä remot hela ti clen klanderfritt. Efter h•.l omvi.indnin gen skull e I/marinen gå sist i kön och man ku nd e 1ft
hi ssa paravanerna för kontroll utan att hä ri genom inkrä kta på 1 rbandets r örelsefrih et. Pansa rskeppet had e hunnit g ira ca 50°, 1a
sk rovet skakades av en dov explosion och en clclpelare slog up p t ]]
ma sthöjd babo rd akter. Någon vattenpelare iak ttogs ej, varför 1 "l
hel a h ade karakt;iren
av en inre exp losion. Fartyget hö j' de sil2· n ft•·•>l
.
~
M
ur vattnet. men SJÖnk omede lbart tillbaka d jupare och fick bah01 ,.;
slags id a, som oroväckande snabbt ökades. E lektri ska strömmen lm ,,.,
och därm ed förb indelserna mel lan de olika avdelningarna, belysni ng< 1
slocknade lika ledes, men maskinerna fortsatte a rbeta. Efter nåh 1
sekunder upph örde krängningen och det tycktes som om skeppet skulle resa sig igen. Men slags iclan ökade på nytt i allt snabbare t; 1 t
och det stod m ed ens klart , att fartyget sk ulle kantra. Komm endiir
Rahola beordrade livbä ltena på, vare fter personalen sjä lvmant lti. rjade läm na elen till unel ergång dömda I/marinen. Frå n br_vg-g;t 1.
f r ~im re och aktra strid sto rn en samt överbyggnad ens olika stat iouu·
sökte sig fo lket ut på däc k fö r att komma upp på styrbord ssi dan
innan fartyget definitivt g ick runt. E n del kastade sig i vattn et >;'\
babordssidan, med e11er utan flytvästar, mer eller mindre påkEi d.'c~ .
Andra lycka des längs det lutand e däcket nå styrbo rdssidan. n n
mången misslyckades häri och hamnade unel er det kantra nd e sk ro ·t.
Någr a båtar hann aldrig sättas ut, de fö lj de med i djupet. Ft,'tn
inombo rd s belägna strid sstat ioner kom blott ett fåtal ut i det f t.
innan nedg[lllgarna låg und er vatten. Allteftersom slagsidan ökade
började a11 t löst gods röra på sig. L u ft.v;i rnsgranaterna ( 10, 5 u 1)
föll ur s in a behå 11 a r e och rull ade över d ~ick, likaså elen tunga a.nmun itionen nere i durkarna, men exp lode rade lyckligtv is inte. J ,,jsa
in ventarier i mässar och skansar ram lade om varandra. Sandl ådorna .
som efter sommarens f lyganfall uppstä11ts som splitterskydel för iv .pjäserna, visade sig nu vara ödesdigra. Stålvajrarna, som fasthöll
dem, brast och f lera man ham nad e und er de tunga lådorna och
krossad es . Fyrans dubbelpjäs lossnade och föll i vattn et, likaså de
hitta kanonerna, arti ll eristrå lkas taren i m ~i r sen, de tunga kanonto rnen hotade gå samma väg.

När stridsmä r sen berörde vattenyta n, upphörde kr;ingningen för
. t kort ögonblick. Tnnan det lilla cylinderformiga rummet vatten-

~t!ld es,

lyckades tre man, däribland arti ll erio ff_i_ ceren, taga sig_ ut.
rSe övri ga sex hade san nolikt stått lutad e mot vaggen och av stoten
· 1 exr)!osionen förlorat medvetandet. Seclan ru 11 ade .!lnzarz nen runt
VlCl
.
.. j l l
så snabbt, att de m;in, som befann sig p ~t styrhordsstdan
t1c.:: 1a vrin o·a upp mot kölen för att ej hamna i vattnet. Efter några ru ll sp
b
o
•
.. upp
ningar
fram och ater
staclgacle
st. g s l;:rovet oc l1 l"ag ratt
o c l1 necl
i ca. fem minuter. Fartyget rörde sig fo rtfarande framåt av farten.
medan styrhordsprope llern sn urrad e runt i lufte n. Genom ventlienJa
i ak terskeppet lyste eldsl ågor, en brand rasade chirinne. Från hålet
i babordssid an , där explosionen skett, steg luftbubblor och svart rok
upp. B land d e ca. 60 man, som torrs koelda tagit sig upp p[L elen av
rost sträva bottnen, fick någon fö r sig, att fartyget kunde explodera
och en del hoppad e överbord. Dc övriga stannade kvar inv iintand e
vad som komma sku Il e.
Från Väinäm.öincn iakttog man explosionen och såg systerfa rtyget
kantra, men kunde inte komma ti ll uncls~ittning. Hela förbandet gi rade till kontraku rs enligt order och fortsatte norru t strikt fö lj ande
operationsplane n. Chefen, l'ommenclörkap ten l gr. Koiv isto, gav per
radio sä kringsf lott ilj ens chef, k apten Peuranheimo å VM V 16 order
att omedelbart igångsätta räddningsaktion er. Övriga fartyg in fo rmerades om, att man råkat in i ett minfält samt beordrades hå ll a el en
inslagna kursen mot s k~irgården. Jnom kort rapporterade VJ1!IV 16,
att r äcldn;ngsarbete t var i full gång, men på Viiiniinzöincns förfrågan
om huru många som räddats erhölls in get svar. Radiomannen had e
tydli gen lämnat sin post fö r att bispr in ga kamraterna i vattnet.
Väinämöin ens babordssäkring V iviV 1 låg n2irmast intill olycksplatsen och löjtn ant Feltonen styrde utan att tv eka sin båt fram t ill det
sjunkande fartygets fö r st~iv . L~in gs paravanvajern, som sträckte sig
Över skrov et och patru ll båten tog sig fo lk et över ti11 räddningen.
Sjöarna lyfte elen Ji11a båten tidvis utom räckhåll för männen på
köl en , av v ilka nåo-ra
för lorad e tålamodet och störtad e sig i hav et .
b
Jollen sattes ut för att hj älpa de i gr anns kapet simmande. När all a
var lyckligt ombord, backade VMV 1 ut frå n stäven, som reste sig
lodrätt upp och därpå försvan n i vågorna. K lockan visade 2037;
endast sju minuter hade I/marinens dödskam p varat. VMV 1 satte
kurs norrut fullpackad med räddade, kvarlämnande sin livbåt att
fortsätta letanclet. Runtom simmand e overlevande i det ka lla olj e53
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bort och kantrat. I kölvattnet
denna had e redan cg·licli t länerc
~
!å" åtskilli ga överl evand e ropande på hjälp och VM V 16 stopP.acl e
nl~t ibland dem . Jollen fi rades, flytvästar och frälsarkransa r slangdes överbord, varefter man begynte draga ~le skepp:brutna. ur vattnet.
De fl esta var fullkom li gt utm attade och bargades 1 s1sta ogonblt cket.
Allt som allt bärgade VM V 16 ett 50-tal man, mnan havet runtom
..
.
tystnade.
Då explos ionen skedde låg bevakaren av Jimannens f ramre sty rborssektor VMV 15 på ca. 1.000 m avstånd. Löjtnant Bän ninen gjorde om edelbart en skarp gir tillbaka och skyndade mot det kantrade
ansarskeppet }lans avsikt var att bärga männen på köl en, men
~ollegan Vi11V 1 hann före honom. Lingre bort akter om haveristen
hördes nödrop ur mörkret, varför VMV 15 skyndade elit, firade li " baten och började fiska upp de utm ~'t t ad e och med olj a nedsölad e
simmarn a. Fjorton man förel es till VMV 16, som låg närmare til l.
Blott 18 räcl clacle befann sig å VJ\1! V 15, n ~'t r båten kl. 22 eft er att
ha finkammat området, satte kurs mot U tö. B land dem komm endör
Raho la, Il-marin ens chef, kom mendörkapten l gr Göransson och försteofficeren, komm endörkapten 2 gr Villman.
Strax söder om U tö upphann s Viiiniimöincu av VMV 1 och de fö rsta
femtio överlevande f rån systerfartyget togs ombord . Kl. 2315 ankrade man i skyeld av holm a rna vid Utö. V id midn att anlände de
övriga patrullbåta rn a och a vbmnade sin last il and . De räddad e försågs med kläd esplagg och transporterades med bogse rbåten N o. 761
till Åbo örlogsstation på morgonen. V:lVIV -båtarna gick åter ut vid
tretiden till olycksplatsen för att leta efter överleva nde. Ett vidsträckt skikt olj a låg över unclergångsstället, därtill livbälten och
brädbitar, men in ga levande varelser. E n död b~irgacles av VMV 14,
elen enda havet gav ti llbaka : flaggstyrman Schi.i tten, som tjänat vid
flottan i över tjugo å rs t id och å J/mariN eN sedan fartygets till blivelse.
Från llnwrinen räddades i a llt 132 man. De omkomnas antal va r
271. Av de 27 off icerarna hade 13 ljutit döden , bland dem navigeringsoffi ceren, kapten Vi rkki , Kustflottans stabsche f, kommendö rkapten 2 gr Kärkkäinen och signal off icer, kapten Kalo, bägge läkarna och ingenjörerna. Antalet omkomna unelerofficerare och meniga var ci'ubbelt så stort som de räddades. De största förlusterna
drabbade maskin- och artilleri personalen. A v maskindivisionens 80
111an räddad es endast 14. U r förliga kanontornet lyckades blott torn-

111 en

Bild 4·
Patrullb!itar av V MV -typ omhänderhade säkringen under framstö ten.

betäckta vattnet, med ell er utan livbälten och kläd er. De var S\:ra
att finna i mörkret och många drunknad e innan und sättningen k .1111 .
Patru llbåten VMV 16 befann sig ca. 800m babord om Ilmm-incn,
när denna utförde styrbordsgiren och explosionen inträffade. Man
antog först att denna härrörde från en torpedträff, men då ingen torpeclbana kunnat upptäckas, gissade man på en mina. M ed full fa rt
styrde kapten Peuranh eimo mot rökmolnet, som omvärvde Jl marinen,
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ch efen och tv å man taga sig ut, innan fartyg ets slagsida omö liggjord e öppnand et av den tunga pansardörren, de övriga 41 ble \ inshing·da där. F r ån det kantrad e skrov ets inn andöm en räddade si o· 1 ·1.,. _
b
h
ra få genom sjä lvbehärskning och kallbl odighet. U r aktra torn ets ;1111 _
munitionsdurk tog sig en matros genom stängd a lu ckor och d el· is
redan vattenfy llda avdelningar till en av o fficersh ytterna och ut 1 Il' [
fri a genom en av cl e stora ventiler, som fann s i varj e avcl elntng .
Från cle likaså djupt nere belägna eldlednings- och navige ringscc 11 tra lerna lyckades tv å o fficerare och en menig komma upp - etter
rätta re sagt ner, då fart yget ju gått runt - till manskapss kan sa na
No . 5 r esp. 7, krossade rutan till räclcln!n gs ventilern a, som redan d ·lvi s låg unel er vatten och föst es ut av lu fttrycket ur stålfängelset
Besättn ingen förd elades seel erm era på andra fa rtyg, örl ogsstat ,_
ner och komm andon. E n stor del kom att tjänstgöra inom elen nyuH>stäl lda fin ska flottilj en å insjön Onega, elit den första kontingen t ·n
anländ e red an i börj an av oktober 1941. Komm endörkapten l ~ r
Göran sson fungerade som flottilj ens ch ef från mars 1942 till m rs
1943, varefter Ilmarin ens artill eriofficer, kapt en H aikala, inneh, le
posten en korta re tid.
R yktet om !!ma-rinens unelergå ng spred sig trots censuren som ·n
löpeld över hela landet, och utöver dess g ränser . R edan dagen cla ·på
slog tidningarna i S tockholm upp rubriker om dramat på hav d
utan för . Efter en vecka medd elade Moskva-radi on, " att pansars]. ( ppet I/marin en sänkts ute till sjöss av våra sjöstridskrafter", briltt ka
och schweizi ska sänd are visste berätta detsamma . P å offici ell t fi 1 , kt
hi"dl erkänd es förlusten icke, tv ä rtom dementerades nyh eten besb u t.
M en cl ementin hade kn appast någon ve rkan. U nd er resten a v kr '.: et
iakttogs V äinämöinen ensam och Il m arin en syntes ej mera t ill.
Den vilseledande a vsikten med operati on " N ord wind" nåddes intt .
emedan förb andet stötte f ram utom synh åll från land och al drig · •hserve rades av ryssarn a. Fram stöten var ett hugg i tomm a in tet •ch
nyttan av densamma t vivelakti g. Finn arn a avhöll sig framdel es ft< lll
att in s~itta sin a värdefull aste enh eter i elylika komplicerade företag.
U r de stora sjömakternas synpunkt var förlu sten av ett 4.000 tons
krigsfartyg med en besättning om 400 man en rätt obetydlig åderlåtn ing. Vid de stora sjöslagen gick många långt större farty g under , dragande med sig flere hundra man på en gång. M en för FinJanel s lilla flotta var förlust en a v Ilma ·ri1•1e11. och större delen av besättn ingen ett hårt slag.
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Orsaken till elen ödesdi gra explo sionen ha r ej med full s~ikcrl:et
kunnat faststäl las. För utr e.~l andet av _frågan till sattes en sakkunnl ~
kommittc. vars m edl emm ar agcle god kannedom om. clc f mska pansalskeppens konstrukti on. Genom förh ör med fl ertalet -~verl cvandc kunl man lokalisera stället för ex pl oswnen och kl arga ra orsakern ~ t1ll
~~t fartyget så snabbt kantrat. D enna hade in t1:äff at p~L babord ss_1dan
i akterskeppet unel er pansargö rd eln och sannoltkt delv1s un~er splva
- ·ovet · I no-en
av ögonvittn
ena ha de nämli gen observ erat nagon vatSd
b
·
1
.
tenpelare i samband med detonationen. A ntagandet att en mre exlosion skett i de välfyllda durkarn a måste fö rk asta s. Folket 1 dessas
;medelbara närhet hade i så fall icke överl evat. N u r~iddadcs personal bl. a. från a vd elnin gar belägna ovan på durkar och langnm gsrum. Sabotage kan ~iv en lämn as ur räknin gen.
Orsaken till kantringen stå r att söka i expl osionens sty rka och farraets
rino·a storlek. Till fö lj. el a v el en vålelsam ma kra ft, som är utl) b
b
.. d
märkande för unclervattensex plosioncr, måste flere skott ha son ertrasats och intill varandra bcbgn a av delnin gar hastigt ha vattenfyllts. Krängnin gen had e kunnat mot verkas genom fyll andet av mots~arancl e sty rborcl scell er , men ordern hann ell er kunde ej ges, _d å
förb indelserna avbrutits . P umpm ästa ren i centralen hann tcke vtcltaga några åtgärd er , innan skeppet rullade runt. D et pansrad e långskeppsskottet synes chrför ävenså ha genombrutits, varv1d ~~ ~n mströmmande väldioa vattenmassan snabbt beröva de skro vet pmvtkten. Sandlådorna ~ch andra tillbyggnader ökade i vi ss mån däckslasten och inverkade ogynn samt på stabiliteten .
Vad var det då som fö rorsakad e explosionen ? E n torped va r det
knappast. Man höll skarp utkik efter ubåtar , mtb och attackflyg . E tt
torp e d~n g repp i ubge hade i mörl-act ytterst små ch anser att l yckas~
ett ytangrepp hade observ erats i tid. Några fi end efartyg Sl ktacles
uneler hela operati onen . Ryska ubåtar vistad es ej i grannskapet v1d
sagda tidpunkt, vilket efter kri get bekräftats av el en sov jetiska mar inlednin gen. T yska ubåtar hade kn appast g[ttt till an fall mot en fr ån
elen f in ska skärgårel en kommande sty rk a och den tyska ma nul edningen bör väl ha inform erat de sina om de förestående skenoperationerna. Den tidens torpeder efterlämnade tydliga banor i vattenytan, men någon elylik observerades inte från Ilmarinen eller VMV
16, som från sin position å babordssiclan borde ha sett torpeden passera i omedelbar närhet. En förankrad mina, som fastnat i babordsparavanen och vid styrbordsgiren av paravanen förts mot fartygs-
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Artill eritjä nst på 1600 -ta lets örlog sfart yg
Av kapten J .-C. DANCK WARDT

Den första svenska lärobok en i artilleri och de första tryckta anvis ningarn a i artillerit j änst i land och ombord torde vara elen år 1705
utgivna och av "artiller ikaptene n vid amiralit etets artilleri " Daniel
Grundeli författa de "Nådig underrä ttelse om Arti lleri till Lands och
Sjöss, Så wäl till T heoriam , som Praxin" . Det fö refa ll er ganska troligt att arti ll eriexerc isen på regalskeppet liV asa bed revs i sto rt sett
efter likn ande bestämm elser. L ä roboken innehåll er dels kon struktio nsanvisnin gar och anvisnin gar för utrustni ng av artilleri förband , dels
exercisb estämm elser och skjutregler. Av utrymm esskäl har denna
framstä llnin g begräns ats till läroboke ns rent marina avsn itt.
Det första avseend e där fältarti ller i och sjöartill eri skilj er sig mer
påtaglig t är i fråga om unelerlaget eller som vi numera kallar det -lavettag en . D enna beteckn ing synes icke ha använts för marin a p jäser,
utan 1600-talets benämn ing på fartygs lavettag en var "Stycke lådor"
eller "Siö-rae paeder" . En sådan bes tod av tv å "sidopla nkor" och
en "underp lanka". Sidplan kornas längel skulle vara lika med eldrörets längel akter om tapparn a plus 2% kaliber. Höjelen bestämd es
av kanonpo rtens höjd Över däcket från vi lken man sub traherar unclerplank ans tjocklek samt elen del av axeln som k.om utanför intappningen i und erplank an . Sidopla nkorna höll s ihop av "kolfwe n", ett
trästyck e som nådde 4 tum uneler tappurta get I sidorn a upptogs dess-utom det s k brokh å let, 2% kaliber akter om " kolfw en" och på en
höjd som bestämd es av styckelå dans storlek och kanonpo rtens höjd
Över däck. Tjockle ken av virket i lådan angavs t e till 5 tum för 2-4
pundiga och 4% tum för 12 pundiga pjäser.
Axlarna s hige unel er styckel ådan reg lerades också noga liksom deras
tj ocklek. "Rullor na" eller hjulen skull e på en 24-punclare t e vara
7 tum tjocka medan diamete rn lämpade s efter kanonpo rtarna. Styckelåclorna var förseelda med div erse beslag av järn vilkas dimensi oner
även var noggran t angivna . B ild l visar hur en styckelå da skulle se
ut och hur eldröret s delar benämn des.
Lärobok ens andra delbok "beskrif wer Praxin eller Arbetet vid S iöArtilleri et, så wäl utom som inom skiepsb ord; huru där med umgås
i Action; och vilka Exerciti er där wie! äro bruklige ".
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Utru stning

Rund a lod
Runde skrott
Srångsk rott
Musque re lod
Pistole lod
Kruthor n av mässin g och horn
Styckek rut
Musque re krut
Pistole krut
Lunta
Swafd
Flint-M usq ucter
Flint-Pi stoler
Bardisa ner
Morgon stjernor

Förklar ing (komme ntar)

Kulor
skrotsk ott
Skott till ve rkat av järnten ar om ~
kalibers län gd.
Musköt kulor a v bly
Pistolku lor av bly
K a nonkru t
Musköt krut
Pistolkr ut

Musköt er med flintl ås
Pistoler med flintlås
Tveegg ade stångva pen, ofta för paradän damål
Strid sk lubba med spjutspets och
piggar

Amerbi lor

ov

"sf-.jc .l<e..r "

Bild 4·

använ des för
hörde t e "hand spikar " och "br~ickbomma r" av trä vilka
ävenleeles av
r
stänge
viskar
kom
l
Härtil
a~t manöv rera stycke låclorna.
upp fattning
en
ger
fartyg
ns
dåtide
för
ing
tå. Ett urval ur en utredn
d på reombor
s
funnit
borde
e
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som
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n
återfin
kunna
borde
alltså
man
galskeppet Wasa och som

Slagswä rd
Commiss- Wärjor
Bajonet ter
Helpika r
T rumma med trumpin na r
Slag ne Flintor
Musque t Läderta skor
Dito Buldan
Läder Krutsäckar
Hand granate r
Påttgra nater
Brandtr ör
Laddsk yfflar
Stycke- plunder skrufwa r
Koppar krutmå tt
Särtare
Wiskare
P,ergam entz earduse r

Yxor som använde s v id äntring av
fie ndens fartyg

Ammun itio nsväs ka a v läder
Buldan = tygslag

E v granat a v lergo ds
Tänd rör till granate r
Använd es i stället för kardu ser för
införan de av krutet i loppet.
För plundri ng av "klicka d" pjäs
För ansättn ing av kardu s och kula
För rengöri ng av loppet
Krutka rdus
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Utrustning

Pappers Dito
Bomollia
Norkiöpings Duk
Fårskinn
Oxhudar
Wa tten-Lanternor
Riktkilar

Förklaring (kommentar)

K rutkardus

Man kan knappast påstå att dåtidens exercisreglem ente vid sjöartilleriet var särskilt enkelt och lättlä rt. .
Kanonex erci sen upptar nämligen 66 oli ka mom ent med tillhörande
nd aord vilka här nedan följer med vissa förklaringar. Skull e
komma
.
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Hälften av betjäningen på ena sid an andra haltten pa anc ra SI C an
av lavetten med händ erna vid sidan; Pjäschefen bakom pjäsen
med vänstra handen i sidan och högra på fängh ålet .

2. Tag er ut p1-opparna .
Mynningsp ropparna tas ur av fr ~i.m r e vänst ra mannen.
Sist av ~ll t tog man ombord krutet. Då skulle all eld ombord va r;t
släckt till s krutet va1· i gott förvar i krutkammar en. Kr utkistorn a pl •ceracles i hålskeppet på kölen omgivna av barlasten. Kruttunnon •.1
täcktes seelan med oxhudar som skydel mot väta och stötar.
Kanonbetjän ingen utg jordes av sju man till 24-pundare, sex 11l <d1
till en 18-pundare o s v all t ef ter pjäsernas sto rlek.
•Vid strid placerades vattenbalj or mellan pj ~ise rna och i vattnet en
rund träskiva för att sätta fast luntstakarna i, två kofötter och h <"t
"handspikar " fördelades till varje svår pjäs. Kulorna placerades m idskepps i "kulringar" lik som "ladcletygen".
"Ehuru en stor ovissh et är hos de skott, som giöras af t w änn e se.L!ande skepp, där Styckernas både plats och mål fly unelan hwarand1 ' ·
och wågen därtill kastar dem nu i höjden , nu neder igen; dock li b 'v il
måtte man intet låta effe kten bero på en blott lycka - " är inledningen till kapitlet om "Richtninga rna uti siöslag" el v s hur m <n l
skulle rikta kanonerna. D e fakto rer som man skulle ta hänsyn till v; r
avstånd et, vindens styrk a och den riktning man seglade i.
1Stort avstånd kompenserad es med ökad elevation - man sköt s l;
bågskott - och man riktade på relingen ell er "wäl högre". Fartyge s
krängningar - om man sköt i lovart eller lä - påverkade själ vfalle ~
även riktningen i höjd. Framförhåll ning togs ut genom att pjäserna
baxades så att mynningarn a pekade förut eller akterut beroende på
fiendens kurs . Några noggrannare skj utregler synes icke ha existerat
utan resultatet berodde till stor del på sjö-konstape lns personliga
skicklighet.

3.

Kasta löst Talj orna oc h ldar er dnn.
Talj orna lossas och skj utes upp.

4.

Giörer löst och tag er af edra Bl'ylappw-.
Blyskyddet över fänghå let tas bort.

5. Fattar WisiW1' en.
Viskaren fattas på mitten och håll s framför kroppen.
6.

Praesent erar honom.
V änst ra handen i sidan; viskaren fäll s mot mynnmgen (detta
moment utfördes endast vid batterier iland ) .

7. Sätt er honom -i S t')JC!? et.

V iskarhuvude t förs in i mynni ngen i a vvaldan på n~ista ord er.

8.

Wiska edra Stychen .
Viskaren fö rs in i kammaren och vrid s om .

9. Betäcka fänghål et.

Pjäschef en håll er tummen på bngh ålet, så att eventuellt kvarvarand e eld skall släckas.

10. Ta ger ut

Wiska~' en.

11. Slår honom öfver Styck e-Munn en.
Smörja som fastnat i viskarna skakas loss.
12. Pra esenterar Wiskaren.
Se nr 6.

13. Kastar om Wiskaren.
Övre ändan av viskaren --

försättaren -

vänds nedåt.
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14.
15.

16.
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Lägger neder honom.
V iska ren p lace ras tvä rskepps vid s icl an av pj äsen .
Fa tta edra Kogers.
E n man h ii mtar kogret med k d; dusen i.

37.

Gnugger >önder krut et.
Med kruthornets bu kiga sida gnuggar p jäschefen sönder kr utet
i tingpannan så att det lätta re ska ll ta eld .

T~.ger ut Cm-dusen, öppner och sätter 1: Styc!~et.

38.

J-/länger huthornen få sin. 01-1.
Kru tho rn et hänges i en rem på pjäschefens h ögra sida .

V 1d pergaments ka rel us gö r man ett sni tt med kn iv vi d fä nghål C'Js
p lats.

39. Fatter Blylai'Jlarna och betäcker Fänghålen.

17.

Fatter Försättaren.

18.

P raesenterar honom.

19.

Sätter honom i Styc !~et.

20. Sätter an 2.ne slag på Cardusen .
21. Tager ut Försät taren.
22. Praesenterar honom.
23.

24.
25.

T~~er eder S !wttpropp/Ku!a

och Förladdning och sätter i st·y cl?, 1.
Fo1st skottproppen med kul an på och dä rpå fö rladd ningen.
Sä tte1' försä ttaren ·i Stydet.

26.

Sätter an laddningen med 3.ue yoda slag.
Tager ut Försättaren..

27.

Procsenterar hon om

28.

Kastar

29.

Lägger neder honom..

0111

honom .

30. Rymmer upp edra st)Jc/wn.
Rymnålen stötes ned i fä ng·i1a"lct va n·genom samtidigt kardu s ' ll
Öppnas .

31.

Fatter hruthornen.

32.

K ru thornen uti högden.

33.

·Öppnar nted tänderna.

34. Slår fä ngkrut på Styckern.a.

35. Sätter propparna i l~ruthornen.
36.

Fatter kru thornen med bägge hiinderna.

Fänghålet täcks med en bl ybpp.

40.

Fatter Handspilwrn a och slår till reds att baxa edra St·ycllen.
De två aktersta männen fattar var sin h anelspik och håll er den
fram för sig m ed höger h and och med vänster hand i sidan.

Richter och passer edra Stycken / observerand es långt bårt/ När
(L ofwardt/ Medgående eller emotlwmman de.
42- Baxer edm Styclwn i Styrbord förut / ahtent t och i BagbDTd

41.

43 . akterut / förut.
Genom ropet "Hå bax" dirigerar p jäschefen baxnin gen som
skedde med h andspakar och taljor.

44. F attaT Luntan.
Pj äschefen h ~imtar luntan och håller den i högra han elen ba kom
Si g .

45. Blåser af Lu11tan.
Med från p jäsen bortvänt h uvud blåser pj äschefen på luntan.
46.

47.
48.

49.

T ager av Blylappen.
Blyskyddet över hing-hå let tas bort.
GifweT F eur.
Kru tet tänds av p jäschefen som placerar sig vid siclan av p jäsen.
F örwm-er Luntan.
Luntan p laceras på sm plats på r:n briicl bi t som f lyter i vattenbaljan.
L ägger neder Han.dspilwrna.
FatfeT Buchten af Taljorna/ och lägger dem på Ba.xhornen .

50.
51. Giören eder fä1'd1:ga. att hålla inn edra Stycllen.
52. Öfwer alt håller inn edra Stycken.

Eftersom pjäsern a normalt av rekylen r ulla de in erfordrades
inhalnin g av ka nonerna en dast v id p jäser i lä dä r däcket lutade.
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53.

Klarer edra taljor.
Talj orna klaras ut och o rdnas.

54.

·· l10o;en .
;:; ang
ilern e ocft betJ''c''er
Wish er St"C
"
'
J

Littera tur
SKETCH ES FROM

Of Men l H ave Known

55 . F_atter Taljorna och giörer eder färd·ige
l 011
att ta a edra Styc l? , J;
tt/l bords.
(ti ll bords = mot fa rtygss idan ) .
56.

57.

alt håller ut edra St)IC !l en .
Öfwer
p ...
Jaserna halas ut genom kan onpo rtarna.
Klarer Taljorne.
Se 53.

58. B etächer Fänghåle n med Bl l
·Y a /'J>arna och giörer del/l fast.
59. Fatt er lwndspik arna .
60.

Sätter stycllen1a rätt i sina j>Mtar.

61.

Ställa dem Waterpas s.
o
Id. ··
Med hj ä lp av riktkilarn a sf·ll
a s e ror et sa att lor)pct är l)aral l'' Il
m ed däcket.

62.

Lägger neder Handspil wrna.

63.

Be!.äg~er S!yclurrw m ed par slag af taljonw.

64.

P Jaserna ha lls l Iage m ed löst belagda ta ljor.
Kaster löst taljorna.

65.

~elägg er och giörer Styckena wät fast.
. Enar man .med f ienden intet mer har att g iöra/ eller då
rcke mer skJuta w ill" surras pjäserna fast .
Sätter inn Propparn a.
Mynning sproppar na sätts av fricimre v ~in st ra mannen .

66.

m ;i n

Vid fortsatt eldgivn ing utgick sjä lvfall et en de l av de sista exew ~mom enten.
.. , .
f . ..
·11
För el en
ut O I ska an vanu nmgen a v föremå l fu nna OP 11 som V I
.
.
.
bot el p a W asa synes elen Grundell s k. , .. . b ,,
del d'' ·f ··. cl en torde vara den . för ta ;:uo o o ,en • ha ••sttt ,o·tvnac mtresse
.
.
s ar or
s a pa svensl, a forfattad e a rtilien..
..
l
1.. . b l·
a t o o , en, c els for att elen ar författa d av en "sjöa rtill eri st".
•

o

LIFE

Av De an Acheson

(Hamish Hamilton, London , 1961)
·
Dean Acheson, numera V ita Husets rådgivare i NATO-frå gor, ger i sin se
utikansk
amer
som
tjänst
sin
ån
fr
naste bok intressanta gl imta r och intryck
rikesminist er. D en elegante Mr. Ach eson , som kanske retat ·m å ngen amer ikan
a.v
genom sitt europeiska utse end e och sitt sätt att va ra, tillhör e mell ertid en
på
·
st
fä
gång
denna
han
vad
och
Förenta Staternas mest prominent a politiker
personer
a
ell
ernation
int
nde
åe
framst
dc
och
e
rbet
a
sitt
e
papperet beträffand
inhan träffat under sin tolvåriga tjän st i State Departeme nt, är gjort med
bok.
s
han
läser
inresse
med
man
te lli gens, skärpa och humor, vilk et gör .att
D e personer han skri ver om och har a rbetat till sammans med har han också
i de fle sta fall ty ckt om. Han skildrar dem i arbete vid konferenser, i korr idorprat oc h privatim . Många av de m är välk ända - Churchill, Ed en, Ernest Bevin,
Robert Schuman, Vys hi nsky, Ad enauer, general MarshalL
H ans beundran för Ernest Bevin är omisskänli g. Bevin var också en enastående
än
man och han var något helt nytt i Fo reign Office och en helt annan typ
i
Född
Halifax.
och
Eden
ister,
utrikesmin
som
re
hans två närm aste för egånga
en av lägsen by i v'istra England och so n till en tjänstef licka samt okänd fader
arslutade han som en av Srorb ri tanniens fr ä msta politiker. Hela hans li v var
r
va
det
Men
sviktade.
hjärtat
det
intill
ut
han
bete och in i de t sista höll
också hårda duelle r och intrikata fr ågo r som skulle re das upp mellan her;ar
et
Bevi n, Ac heson, Sebuman och Vysh insky dc närmaste åren efter kriget. D
"nightcap"
en
till
nej
sade
som
den
heller
inte
var
tog på kraft erna och Bevin
inn an han törnad e in .
Sch um an va r en helt annan typ både i utsee nde , t emperame nt och sätt. Gemensamm a svårighete r förde Sebuman i nära kontakt med Achcso n och Acheson
inbeundrade mycket denn e fine fransman, som det ej var så lätt att komma
den
hade
tiden
hela
på li vet. Man f å r samtidigt komma ih åg att Schuman
så
franska bångstyrig heten att brottas med, va rför han s a rbete in te alltid var
mellan
1953
n
våre
Bonn
i
rna
rhandlinga
NATO-fÖär
härpå
lätt. Ett exempel
de
Eden, Schum an, Acheso n och Adenauer. Varje gång ett beslut var fattat av
ändras,
måste
saken
den
eller
den
att
delege rad e, kom det besked fr ån Paris
e
vilket skapade stor irritation. E n vecka senare, när all a p apper slutgiltigt skull
fund erskrivas i P aris, begärde president Auriol att f å ett privat sammanträ
to
fande med Acheson och dennes maka. Ach eson skriver härom: "We wem
alone
us
reoeived
President
The
call.
social
make
to
expecting
the Blysee Palace
54
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in hi s own study. He told us w ith conside ra bl e passion that o ur policy to wa rds
German y was a great mi stake. H e k ne w German y; h e rewiewe d Ge r ma n
histor y si nce Bismarck. We were w rong in thinkin g that t he greater da n"" r
came from Ru ssia . I t came from Gennany. I asked what alternative he sugge st J .
H e urgc d the o ri gin a l post-war policy of th e four powers co ntrollin g Germ any .
Whcn we pointed o ut that that had been tried and that th e on ly Soviet agr.· ement o btainab le was onc w hi ch would p ut all Germa ny under Soviet con t rc.il ,
h e did not ag rce. W e parred gloomil y, but I had a berter understanding of
what Schum a n was upp against. "
V id en mindre midd ag hös te n 1949 hos d åvarande brittiska ambassadrådet: i
Paris, Peter Tc nnant, va rvid bl a nd gäste rna m ä rktes Duff Cooper och den a ml rikanske r yss landsexperten Charles Bohlen, f ramförd e Duff Cooper exakt sa mma. synpu nkter som p res id ent Aur iol. En ga nska m ärk li g koincid ens.
P å ett st ä ll e i boken får m a n en färgstark bild av Churchill. Det 'Var vi d
f örhandlinga rn a i USA om vem som skull e föra befälet öve r atla ntst yrk orn.1 .
Churchill var fr ån början bestäm t emot att en a merika nsk amiral sku lle j ~
befäl et. Den e nge lske f ö rste sjölorden , a miral en Sir Rhod erick Robert Ma cGri gor,
yttrad e strax före sa mmanträdet ''Hurri ca ne wa rnin gs along th e Potoma c! " .å
det var i sanning med spänd f örväntan man satte sig till för handlingsbor d• r,
britterna p å den ena sidan och a merikanerna på den andra. Acheson skri ver :
' 'The Presid ent opcned t he m ee ting in hi s brusquc way. Wc wc re res umi,: t\
conside ration of the A tlanti c comm and ; hc had nothing to add to wha t
had sa id beforc; had t he Prim c Mini ster any comm ents? We then li st en ed Lo
w hat I think was th e most eloq ucm a nd moving specch I have evcr heard . [t
was simplic it y itself. For ce ntu r ics Englan d had kept alight the flam e of f n ·. dom, fighting eve ry tyra nt w ho wou ld h ave p ut it ou t, and car ry in g the f! aJll c
over evc·r y sea to a ll the cont in ents. The major burden now, the primacy, ln J
passe d to us. But Britain co uld and would st ill do her part, and she a skc- d
to do it, a right she h ad ea rned, in that element wh ich was peculiarly he rs,
upon the sea (I can remember so me of his words) " upon that W estern s•· 1
whose floar is white with the bo nes of Englishmen ." Here Britain, w rcstl ing
the comma nd from Spain and t hen f rom France, use d it to put teerh in o ur
d ef ia nce of European penetration of o ur hem isphere . In the pleniwdc of o ' r
power and responsibility there was sure ly roo m for ge nerosit y in sharin g tLc
Jurden of responsibility. Th e awful burden of atomic power and co mm al' d
w;as o urs. H ere la y the fin al word of peace or war. Mu st we still as k th·n
Brita in waive it s histo rie place on that small and d aily shrinking sea ?
Som alla vet gick Churchill se derm e ra med på det förslag som se nare före lades
honom. Ache son s fina diplomati i detta sammanhang är påtaglig.
D et skull e föra alltför långt att gå närmare in på bokens inneh å ll. Boken
bör läsas och begrundas.

:e

Pedro Ahlmark.

THE POT'EMKIN MUTINY
Av Richard Hough

( Hami sh Hamilton, London)

o a a . a i kri cre t mot Japan 1904 -1905 tände som b ekant frih etshoppet
o
M oto- an 0 1 11'
1·
"
la Je r av det r yska folk et. Revolution sartad e upplopp ägde rum n e t
hos stora , "
ll
f
o
.
s i tsarriket men kvävdes överallt sn abbt. Den män
1gaste ramgangen
varstan
.. d e1
tvccklad es
. d . tsaroppositionen inom Sv artaha vs fl ottan, d"ar 11an
se rna u
.
noteJa e
bl db d
d
l
a
tisk
spännin
cr
och
kulmine
rade
i
o
a
me
tu
senta
s
osk Yldt "<>a
med dral11 '
"
offer och bomb ardeman g av Odcssa mc~ ryska far.tyg sk anoner. D et ..ar. de~n ,t
· d · r ysk nutidshi stor ia som här fatt s111 Litf orli ga sk ild n ng, d el VJ S hk a
ep tSO l
'
s ä,nnande som v ilken thriller som helst.
.
.
...
p Men först nå gra ord om ry ska Svartahavsflottan v1 d d enna ud. Som SJOmakt
räknad es R yssla nd v id seke lsk iftet som trea i v ä rld en efter Storbntanmen och
Frankrike. Men det va r en styrka endast på papperet, eftcrso~~, Rysslands flott a
o tr en ne enhetCL" i Ba!t ikum , Svarta havet och FJa rra n Ostern. Avva r d e la d P 'a
·
å rou t en ti ll O ste rn reducerade ytte rli· ga re f lottans Stll.·d s.sa k na d en av baser
P'
'
k
.. ·d . sa0 att det väld iaa tsarriket sjömi litärt sett mera var en andra rangsma t
va t e,
o
G

än e n a v de sto ra.
.
.
Svarta havsHona n h ade fötts av erfa renh eterna från turktska. knget r8n1 s s, då avsakn aden av sjöstridskrafter hindrat r ysk krafwtvecklmg. Att bygga
7
upp en stark flotta enba rt f ö r detta innanhav va r emellert.td en ~tters t kostsam
ex travagans, sedan Bosporen efter Berlinfreden 1878 stan gts for all a andra
kriasfarry a än turki sk a. Ime desto mindre ge nomförd es ett ryskt n ybyggnad s" ram av
" stOra m å tt:
.
Il pao 10.000 tons
pro<>
slagsk eppen Tchewme oc h K atanna
sjds:nes 1 886, d c än större Sinop och Georg Eröv raren r8o87 och 1892. De
tolv apostlarna och Heliga Treen igheten r89o, Rot!Slav SJ U. ar smare och Po•
temkin 1900 . Alla dessa pansarfartyg med undantag av Rott slav ford c 12- och
6-tums kanoner.
Kon struktion sa rbetena had e d rag it ut på t id en , slarv had e begått s, såvä l artill eri som maski ner va r från bö rja n fö rå ldrade.
Om bristerna på fartygen voro uppenbara, kan det samma i än högre g rad
sägas om besätt nin garna. R yssarna sak nad e marina t rad ition er och htstona, entusiasm för sjön var svå r att uppdriva hos d em t o m för handelsflottan. Besättnin ga rna ombord p å Svarta havsflottan utgjord es hu vudsakb g~st av bo.nde r
med lo
·
· o Na"ra
n oo-o lika illa ställt var det med offtcersmatenalet.
ag b'ld
1 ntn gsntva.
'
'
'
..
..
Nepotismen firad e i Sevastopol formli ga triumfer ; det va r otankbart fo~ en
ung officer att f å befordran om han inte hade att r äk na med stöd från nago n
med förbind elser med det avslägsna amiralitetet. Före japanska krotge: hade
avgången av officera re varit anmärkningsvärd stor, dels beroende pa radande
korruption men också på usla löner. I S va rta havs fl ottan ha de moral en bland
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officerarna otvivelakt igt sj unkit ; ombord fick man räkna med att farty g
n' cd
6-700 mans besättning end ast had e 15 off icerare. I land va r det än värre:
en sjökadett kLmde där föra befäl i baracker med upp till 3 50 man . För
1 tt
spara togs fartygen till sjöss endast några få månader varje år. Svårigh etc
na
att hå lla besättning arna sysse lsatta i land va r uppenbara . Discip.li nen bl ev
S'l n1
följd härav slapp, ofta nära nog obef intlig. " J ag kände der, som om jag
k ) OJ
rn 1 en bur mC'd vilda djur" löd en officers kommenta r från ett barJc kbc,ö
k
före myteriet.
Här var allts å jordm å nen för revolution är propagand a god. Från 190 3 bo
rjade d et illegala socialdemo kratiska partiet att a rb eta på detta racksamm a
f: lr,
till en början med föga fr amgång. Man lade nämligen d å hu vud vikten
vi d
brosch yrsp ridnin g, innan man fann , hur obetyd li g läsk unni ghet so m red av
i ldes bla nd de bearbetade . Man öve rgick d å till att bilda celler på varje f a
rty g
oc h utvecklade ett finförgren at kommu nikati onsväsen dessa cellorganis ari
onc r
emellan. Amira lens sparsamhe tsnit förde nytt bränsle till propagand abå let.
H: n
lät nämli ge n avske da dockarbeta rne och ersatte dem med marin ens fol k.
Dc
kvarvaran de arbetarna begagnade nu tillfället att sprida der revol utionära gi
f er
ti ll si na nya arbetskamr ateT.
Morgånga rna i Osrcrn född e hos den socialdemo kratiska pa rtiledningen bes'ut
om m yteri på fartyge n, när de i början av juli skulle befinna sig ut e p å
r vningar. P å varje fartyg skulle organisera de stöttruppe r natt etid tränga in
el !
officerarna , a v väpna dem , beröv a dem deras epå letter och sedan sätta
d m
under beva knin g. Man räknade kallt med att besättning en i övrigt, vä l stä
ll d
inför ·de tta fait accompli, sk ulle förena sig med myterister na.
Den revol utionära organ isa tionen sy nes ha va rit mest framg ångsrik om bcrd
på Katarina Il medan Potemkin i det avseendet blivit en svår missräk n
ir,g .
Myteristle daren Matushenk o kunde emellertid senare rapportera fram steg i
s.t t
arbete, int e minst därför att ami ralen Giliarovsk y so m hissat sitt bcfälsrcck
n
på Potemkin, var allmänt hatad. Revo ltl ednin ge n va rnade emellertid för va,
je
so rts sä raktion på Potemkin. Myteriets framgång hän gde på sa mordnin g
o h
överraskn ing.
Utveckling en skull e emellert id inte gå efter uppgjord plan. Potemkin avs c~

lade från Sevastopol före övriga fart yg för verkställan de av v issa prov.
l n
morgon upptäckte någ ra besättning smän srora ma skar i nyanlända könförr.1d
,
som d än iii spred en v idri g stank. skeppsläka ren t illk allades men fö rkla
rade
köttet vara utmärkt. Besättning en etablera de matstrejk. Fartygsche fen Goli
kov
medddade , att någon annan mat ej sku ll e se r veras. Amiralen lät sig inte
nöj a
med detta. Han beordrade uppställnin g, kommen,de rade fram vakten och en
presenning . D et var en order, so m för länge sedan praktiserat s: presenni ngen
var avsedd att kastas över m ysterister, innan de sköts. Det är väl tvivelaktig
t,
om amiralen härmed t ill en början avsett annat än ett hot. Vakten ma rscherade upp. Amiralen uppmanad e dem, som var redo att äta den framsatta maten,
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o
teg framåt Ordern åtlyddes endast av ett so-tal man . Vaktbefälta rva s
. ' , .
..
d D
att
f' k order att på måf å plocka ut ett duss in man av de vagran
e.
c
va
ren
JC
'
h a 'd
.
v id relin"'en och amiralen beo rdrad e vakren att kasta prescnmnge
Jl
"Il es
"
sta d uppN framträdde
Matusbenk o, torpcdkvar rermästare n, som bl ev en av
em.
u
0"ver
·
k'
l b ..
.
främsta ]ed are. Han uppmanad e vakten att une
s )Lita oc 1 esattrnyten ets
.
tt beväpna sig. "V i övertar befälet pa, f arryget ·· , 1o'el 11ans appe 11
ntn "'en a
ät~del sern a utveck lades med ra sa nde fart . Ett f.~rm l'tgt bl o db ~ d p a' o.ffre et·~r;P
fl
· o "' Kapten Golikov undkom nll en borpn men skots sena t c ocksa
sattes 1gan,. ·
.
..
'
f ' ff
dan majoritete n av besättmng
en kravt han s 1·tV. N agra
a o teera re ly c hatdl, sek t si" i vattnet och simmande undkomma . Det hela var öve rst å ndet
ka es as a "
å kortare rid än en timme.
p
Torpedbåt en N267, som legat till ankar nära Potem k m, tog u~p ett par av
o
Potemki nblodbade t undkomna officerarna och satte med hogs ta fa rt kurde f ran
·
· b f"l
oi Från Potemkin öppnades emell erud
eld och N 267.s
c a sen mot Seva Stop .
.
.
havare lät sitt fa rtyg ånga tillbaka. Det öve rtogs av m yten.sterna, men o fftcet.a111a
"en
av"ick
därefter tt!l Odessa.
sk ona des . B 'åda farty
'
o
o
Vad som därefter följde i Odessa hör till den ryska förrevoluti onens blodigas· öppna d
te kapitel. Myterister na på Potem k m
e senare e Id mot staden, som del vis förstörde s, kosacker sattes in mot strejkande arbcta~e·, som uppmuntra ts
av
..
av 111 yrcristerna ·dödsoffren s anta l räkn ades 1 tusental. In ge n annan
narvaron '
'
stad i det heliga R yss land kom att lida som Odessa under detta o"d es d'tgra o
ar.
Myteriet hade ut spelats morgonen .den 27 juni. Ny heten nådd~ S:vast~pol
inom ett dygn. Viceamira l Krieger på flaggsk eppet Rotrslav bes lat lata aterstoden av Svarta havseskad ern lätta ankar med undantag för Katarma If, va
rs
..
·
o
..
t att deltaga 1 korumchef rapportera t, att besattntng
en pa morgonen vagra
.
sångerna. Eskadern i övrigt avseglade mot Odcssa för att ta upp stncl med

myteristern a.
De fem slagsk epp, som nu sk u Il e av "oo"ra' Potemki115· öde ' ·represe nterade i detta
.
efter Tsush im a. Potembn
sty rde denna flotta till mötes. Amiral Kriegers uppmaning till Matushenk o
att
stryka fla "'"', möttes med meddeland et om denne s avsikt att Öppna eld med
· te 1r.,_ ne
.· ge l·s fl 0 tt a överoick ttll myten stcrna.
Potemkins ""r 2-tums ka noner, om m
" .
,
På båda sidor had e bl åst s k lart skepp t ill drabbnin g. Spänn tn gen var pa kokpunkten, när dc t venne parterna närmad e sig vara ndra med kanonerna hotfullt
o
'
d e ge or d er· 0
n'k ta.de mot motstanda
rna. Ingen vaga
m eld · Med -'O knops fart
och den röd a flaggan vajande för vi nden, passerade Potemkin .några av
far tygen utan att något hände. Först i jämnhöjd med Georg Erovra~en r~~<lJ(!t
detta fartygs besä ttnin g ut på de tidigare tomma däcken, s:ängde sma mossor
och höjde leven för Potemkin . " Träffninge n" var över. Amrral Kneger beo~d
rade sin flottilj tillbaka till Sevastopol . Då inträffade avgörande t, Georg Eravraren bröt si"' ut ur formatione n och gick upp långsides med Potemkm;
en
• av r·y ska SJ·Östrid skraftc r
nu va d sotn f ann S l'va
. . _ ··· 1
:

"
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fordprofessorn Taylors forsknin gsarbete öve r ä mnet, som kastar n y tt lju s över
J1a d e i lte
·
· nteten
- m aJO
avgo
minoritet av dess besät tni ngv ha de tr:;ffat
v '' ra 11 d et
«
opponerat sig.
Fortsättn in ge n p å Pote m kin-myteriet ut veck la d es m ed r asa nd e fart t ill ett ,' ilva rli gt bak slag. A mi ral Kr iegers reträtt betecknade my ter iets höjdpunkt . s,
en
lw m svao n• g l1ete rna. T'd'
t t g~ r e l1a d c d et va ri t täm lige n lätt att kola ell e r p rov~a n t·c ra 1 Odessa. Nu f.tck m a n kl a ra sig me d mi nsta möjli ga förr åd . }. 1 11
rad slo g och d1sku te.rade 1 s t ~ ll et i det oändli ga ombord på myteristfart y ~,;c· n .
E fte r. en ·del knn g1rra nd e pa Sva rta havet blev slu tet a t t m an be slöt soka
asy l 1 R um a m en. Potemkm a n lä nd e .ti ll hamn en i Constanza, nceda n G cc n
Eröv raren ge nom felmanö ver st randade. Myte riste rna gick i land, sed a n
k ms botten ve ntil er öppnats. sk eppskassan på 20.000 rubler delades m ell an !l'y: e n st crna, so1:1 snarr fann sig vä l ti ll r ätta i sitt nya heml a nd. Nä r folj a n J c
ar bond eo roltghcter b röt ut i Rumän ien, föll emellertid missta n karna p å dc
~orna mytenstema för att vara u ppro rets orga ni satörer; ett 8o-tal a v dl' m
111 sp a rrad es . utan dom och ra nn sa kan . När andra f d m yteriste r senare b Öt
m o~ av pa ltsen utfä r·dad e säke rh etsförord nin ga r i samband m ed kung li gt besok
utv tsades de och hamn ade i Sibiri en . Ma tu shenko oc h fyra a v ha ns ka mr :ue:
ac~epte r ade det erbjudand e om a mnes ti, som utfärdad es I907. Han g reps , id
g ra nse n och han gdcs, m eda n ha ns kamrat er förv isade s till Sibiri en.
Poterr:.kfn bo gserades sna rr tillbak a till Sevastopol och d öptes om t ill Pan t e/ ymon (Smabond en) . Na mn et hj ä lpte inte upp moralen ombord . I stä llet till gr" ps
namnet Boret z za Svobodu (Fn hctskä mpen ), ett namn, som myter iste rn a } d t
v tss t med glä dj e accept er at. Efter e ld givnin gen m o t O dessa kom dess kanon er

Potem~

a~d ri g att l~ssa n åg ra fl er skott. I apr il I9I9 sänktes slagskeppet än en g 1 ng
pa samma sa tt som m yte n stema gjort 14 å r tidigare. N u va r d et office rare ombo rd , som vi lle rädda fartyger fr å n arr fa ll a i bol sjev ike rnas hä nder. F å rimmar därefter hade de röda eröv rat hamnen.

Eric Hägg c
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och östern s propaganda hävdar ä nnu idag d en st å ndpunkten, att
enda skyld iga till d et andra världskriget var Hitl er och Tredje Riket.
bland de allierad e har r edan se dan länge hävdats, att kr igets hu v ud skylvar freden i Versaill es och Tysklands tillbakaträngand e till en femte klasv asallstat. Ny li gen publice r ades d en kände en gelske historikern och Ox-

frågan.
Nedan n 3.gra tankar om detta arbete . Fö rfatta re n häv dar, att Hitl ers erövrin gar inte var - som m a n för sökte påst å bå d e i Nurnbc rg och i samband med
ett systematiskt p la nerat angreppskrig, ura n en produkt
andra processe r av den politiska utv ecklinge n, som Hitler med improvise rad e m ed el fö rsökte
att utn yttj a. Detta fö rhå ll a nd e belyses kl a rt i sa mband m ed ett samtal mellan honom och se nar e brittiske utrik esministern lo rd Hal ifax i Berchtesgadcn
den I9 nov. 1937· Den sistnämnd e sade till Hitl'er " a llt vad denne ville höra ".
Han be römde det nationalso cia listiska Tyskland som Europas fästnin g ge n temot kommuni smen, och h an uttryck te sitt bekla gande över d e· oförrätter so m
drabbat Tyskl a nd tidi gare . Särskilt fäste han uppm ä rksamhete n p å någ ra frågor som skulle kunna lösas så sm å nin gom: Danzig, O srerrike och Tjcckoslovakiet. England , förklarade lord Hali fa x, är intresse r at av a t t ändringarna
sk ulle ske på ett fredligt sätt, och a t t m a n skulle und v ika m etoder, var s
följd er sku lle va ra '" långtgående frcd shotel se r". Hitler kom fram t ill den
som han redan 14 dagar tidi gare uttryckt för sin a ge ncförvi ssnin ge n raler - , att E ngland " inte strävar m ot ett bibeh å llande av Centraleuropas
status. Halifax' o rd v ar, tror Taylor, om d c överhu v udtaget hade n ågo n praktisk betydelse, en uppmanin g till H itler att stödja den nationella ryska ag itation en i Dan zig, Tjeckoslovakict och Oste rri k c.
Dylika ta nkar fr amfördes ej enbart av Ha lif ax . I London sade Eden till
Ribbenrrop : "Människo rna i England är av d en uppfattningen, att ett n ännan de mellan Ty skland och O srerrike måste komma" . Liknande ide er framförde s
även i Frankrike. A llt d etta stärkte Hitler i övertygelsen att han i samband
med all va rli ga re utrikespolitiska st eg end ast sk ulle stöta på svagt motst ånd
i England och Fran krike.
Tay lor ser också annorlunda p å de n tjeckiska fr ågan än man van ligen brukar gö ra. När Hitler den I 5 mars 1939 proklamerade p rorektoratet såg hela
världe n i detta kulminationen av en l å n gtidsplan ering. I verkli ghete n hade
man i Slovakicn end as t att göra med en ''bip rod ukt " till händcl'seut vcck lin gen.
I verk li gheten handl a d e H itl er hä rvidlag mer mot ungrarna än mot t jecke rn a.
' 'Hitlers handlin gssätt inrikespoliriskt och inte utrikespolitiskt va r der brott,
som slutli gen förd e honom - och Ty sk la nd - i avgrunden " , fra mhålle r Taylor
i samband med frågans analys.
Likaså in gick in te hell er Pol ens för intande i Hitl ers urspru n gliga p laner.
Han ville lösa Danzi gfrågan p å så sätt att det go d a förhållandet m ed Po le n
sku lle bli bestående . Men Dan z ig blev en symbol för d et sj älvständi ga Pol en
och efter alliansen m ell an England och Polen även till e n symbol för det
självständi ga England. Därvidlag var alla parters mål att ordna frågan genom
underhandlin gar. Men först efter segern i ne r vk riget. Hitler v ill e segra utan
kri g. Och de tta därför ännu m er som d e t yska generalerna va r mot krig och
Tyskland inte var förberett för kri g. " Hitler var inte intre sserad av ett 13. ngt
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krig mot stormakterna''. Under hans lednin g var Tyskland förberett för nerv krig, det enda krig, som Hitler begrep och önskade. Många tror, att H itle r
var en modern Attila, som älskade förstördsen för dess egen skull och st yrde
mot krig utan att tänka politiskt (förresten beskyller även några engelsman ,
som t. ex. Russel Grenfell i sin kända bok "Unconditional Hatred'', Chu rchill
för precis samma sak). Med sådana teorier får man vara försikti g. Naturli gtvis
spelade Hitlers karaktär och vanor sin roll. Han had e lätt att hota och svån
att bli lugn.
Aven Niirnbergprocesscn berörs i boken och om denna tror Taylor, att
" t. o. m. juristerna idag måste känna tvivel om det framlagda bevismateri akt .
Dokumenten valdes inte endast ut på så sätt att de skulle bekräfta d e anklagades skuld, utan även på så sätt att de dold e segrarens skuld'' .
Oskar Angelus .

Notiser från nar och fjärran
samma nställd a av Marinens Prcssdetalj.

USA.
Kryssare.
Long Beach, den första atomdrivna kryssaren i världen har avslutat si na
framgångsrika provturer. Den 9 s~ptember hissas flaggor och befä.lstecken. Kryssarens deplacemen t är 15 400 ton. Bestyckningen omfattar bl a robotarna Terrier,
Talas och Asroc. Long Beach är det tredje fartyget i USA:s flotta med detta
namn. Förste chef blir kommendörkapten Eugene P. Wilkinson som även var
förste chef på ubåten Nautilus.
The Navy. Augusti 196r.
Fregatter.

DLG-22 har fått namnet England.
Marine News. A ugusti 1961.
UbJ.tar.

SSBN -619 skall heta Andrew Ja·ckson. Ytterligare fem ubåtar av La f a y etteklass har kontrakterats.
Areherfish har byggts om och utrustats för djuphavsforskniCJg.
Tilefish har överförts till Venezuela och fått namnet Carito.
Marine News. Augusti 1961.
Landstigningsbåtar.

Nyligen meddelades att USA-flottan beställt en bärplanbåt av typ "katamaran"
(tvil\ingskrov). Nu meddelas att bestä llnin g utlägges på en amfibie-bärplanlandstigningsfarkost med beteck ningen "Landing Ve hicl e Hydrofoil, L VH" . Båten
levereras till marinkåren i början av 1963. Båten skall "flyga" på sina bärplan
in mot kusten. Närmare stran dlinjen fäller den upp bärplanen och förflyttar
sig i deplacerande läge, för att slutligen ta sig upp på stranden på hjul'.
US Naval Institute Proceedings. Augusti 19.6 r.

Storbritann ien.
Hangarfartyg .

Det meddelas att förhandlingarna om försäljning av Ocean och Theseus har
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st rand a t och att de troligen kommer att skrotas till samman s med Glory , Ie via than och Magnific ent.
Marine News. Augusti 196 1

jagare.
Dc senaste omb ygg nade rn a av D ecoy, Diamon d, Diana och Duchess rap p rteras ha kosrar 2,5 miljoner pund va rd era.
Matapans ombyggnad so m påbörjades i apr il 19,60 är nu slutförd och Ja ga le n
li gger i reserv i Pl ymouth.
Marine News. A ugust i 196 1.

Fregatter.
Orwell och Vo lage, ny li ge n moderni se rad e i Rosyth, har nu återgått t;I J
Portsmourh d är de li gge r i rese rv.
M arine News. A ugusti 19 6 1

Finland.
o
Fyra av de nio motor k anon b arar
so m s·JO·· St n"d s k ra fter 11 a beställt komm er att
under d "tta år och dc återståend e fem å t· 1962, omtalar chefen för
leve reras
. "
b "gnad svarver, Laivateollisuus Oy 1 Abo.
YPå Åbo Båtvarv Ab byggs f n en se ri e på 8 st sto ra bevakningsbåt a r för
sjöbevakningsväse nd ets räkn in g. Byggnad sma terial et är glasfib erplasr.

Uu si Suomi den 4 a ug. 196 1.
r 8 au " 1 961 und ertecknad es ett ko ntrakt mellan hande ls- och industriD en
D
ministeri et samt Wärtsil ä-ko nce rnen, Sandvikens sk eppsdocka, en li gt VI·\ k et va rvet för fin ska staten skall bygga en n y hav sisbryta re. Isbrytaren, som leve reras
år
6 , blir Finland s kraft igaste m ed en maskin styrka av r 2 ooo hk. Priset är
19 3
drygt 2.,5 miljard er mark.
U u si Suom i den 19 aug. 196 r .

Väst-Tyskland.
Fregatter.
Scharnhc rst under går en Jo- må nad ers ombyggna d i H a:nbur!j.
M arine News. Aug usti 196 1.

Minsve pare.
Minsveparen Sticr har färdigställts.
M ari ne Rund ichatl. A ugusti r 96 1,

Torpedbärgarc.
Hans Burkner har sjösa tts
T hetis har tagits i tj ä nst .

Bremen.
Marine Ru ndschaLL August i

J
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Australien.
j aga re.
Australien kommer att köpa tv å robotbestyckade jagare fr ån USA inom den
närmaste tid en. Jagarna komm er a tt vara av Charles F. Adams-k lassen av vilken de första i dagarna tagits i tjänst i USA . M~n h oppas i Australien' att den
första skall kunna levereras i slutet av 1965 och den andra ett år senare.
The Navy. Augusti 196 1.
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Genom ett bek lag li gt förbi seende har uppst ått två tryckfel l leda moten
Malmqvisrs artik el Ma rine ns förrådstjä nst.
P å sid
7 rad
nedifrån st å r "örlogsvarvsförva ltnin gen" skali vara " örlogs57
förvaltningen ".
På sid p 8 rad

9 uppifrån står " och stannat för d er sistnämnda alternativet "
skall vara '"och stannat för der för stnämnd a a lternative t " .

